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APRESENTAÇAO
Este caderno foi composto a muitas mãos, com o objetivo de estabelecer um diálogo com
todas aquelas pessoas - estudantes e professores(as) da universidade, alunos(as) e
professores(as) das redes de ensino, membros das comunidades, pesquisadores(as) envolvidas com a produção do conhecimento no campo da educação e, neste caso em particular com as construções teórico-metodológicas sobre o campo do letramento e seus possíveis
percursos na formação continuada de professores. Ele representa um esforço coletivo no
sentido de criar um espaço para o debate das variadas e emergentes formas de
problematização e investigação de uma das questões que perpassam o fazer pedagógico
escolar.

:
•
•
•
•
•

Cada texto trata de um território singular, criado por um olhar próprio e, portanto, não •
significa atestados de verdade, mas uma de suas múltiplas possibilidades do estudo e da
intervenção crítica e contextual com a escola, compreendendo a dimensão sócio-cultural da •
formação dos professores diante do desafio de dar conta da prática social da leitura e da
escrita na formação dos sujeitos que estão na educação fundamental.
Este caderno também pretende unir forças e instaurar laços de solidariedade intelectual
para que um projeto como este - Projeto Sócio-Educacional Integrado (PROSEI) - aponte
em possibilidades criativas de ação entre Universidade, Poder Municipal, Organizações Nãogovernamentais, Organizações Internacionais (Raytheon Company), que podem e devem
colocar novas pautas na agenda de políticas públicas conseqüentes em educação e que
estejam na rota contrária ao que nos têm mantido atrelados e que não comportam
compromissos com a heterogeneidade de compreensões, contribuições e ações que subvertam
as políticas vigentes.
As autoras e autores deste caderno compartilham, entre tantas outras afinidades
intelectuais, a construção do registro coletivo de uma experiência que procurou, produzir e
propor alternativas ao processo de alfabetização e ao ensino da língua portuguesa. Enveredou
por inventar um peculiar caminho de fazer com que todos pudessem se apropriar novamente
da tríade "escrita, leitura e oralidade" com toda a historicidade de que tal prática se compõe,
tendo como um dos seus eixos a educação ambiental, tão cara e necessária de abordagens
sérias nesta nossa Amazônia brasileira e paraense.

:
•
•
•
•

•
•
•
•

Pensar e fazer Cursos, Oficinas, Cartas, Registros de Memórias e Narrativas, observar,
compor e questionar, foram algumas das muitas possibilidades experimentadas e desenvolvidas •
que colocam este livro no encalço de uma rota permeada de novos olhares, paixão, aventura,
escutas e labirintos ... situações resolvidas e muitas outras ainda por resolver, estas no entanto
com a certeza da autoria daqueles que fazem da escola, cotidianamente, seu espaço de
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• vivências, lutas e satisfações.
•
•
•
•

Este é um registro de um trabalho realizado por muitos que acreditam na possibilidade
revolucionária que o espaço escolar comporta. Nele temos professores das escolas municipais
ou conveniadas embebidos da vontade e de coragem para mudar; alunos( as) (bolsistas do
projeto) que certamente problematizaram com as práticas vividas os conhecimentos adquiridos
na universidade e, uma teia de pessoas das comunidades da área da Bacia do Tucunduba
que contribuíram para os rumos do projeto desde o seu início e das muitas ações que somente
eles poderiam apontar diante da realidade vivida.

Este Caderno deixa o desejo de começar de novo, retomar caminhos, estabelecer novas
parcerias, reconstruir alianças entre as instituições envolvidas, fundar novas ações que não
• foram desencadeadas pelo estágio em que as dinâmicas já haviam sido empreendidas,
inviabilizando o envolvimento de tantos outros. Mas, sem dúvida convida a todos a percorrer
suas páginas entregando-se a possibilidades ainda impensadas e que surja delas a inquietude que provocam as novas idéias, experiências e desafios.
Este Caderno é a prova viva de que a escola e seus sujeitos não vêm fazendo outra coisa
além de oferecer alternativas, onde é vasto o espaço-tempo dedicado às esperanças e que
• o fazer cheio de contradições, dúvidas e indagações tem sempre muito a nos ensinar.
Agradeço aos companheiros e às companheiras pelo gentil convite para fazer esta breve
apresentação, que certamente compartilham comigo convicções, muito trabalho, entusiasmo
e desafios. Convido leitores e leitoras, interessados( as) e envolvidos( as) com educação pública,
para tomar parte neste debate.
Profa. Ney Cristina Monteiro de Oliveira
Diretora do Centro de Educação daUFPA
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1
OS PROFESSORES E SEUS ITINERÁRIOS
DE FORMAÇAO

-

Eliana Silva Felipe1
Selma Costa Pena 2

•

(Colaboradora)

•

" Não quero lhe falar, meu grande amor
Das coisas que aprendi nos discos
Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo
Viver é melhor que sonhar
E eu sei que o amor é uma coisa boa
Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida
de qualquer pessoa ... "
Belchior
O convite que fazemos aos leitores deste texto, professores, alunos em formação inicial,
formadores, enfim, sujeitos da educação, é de serem interlocutores de uma instigante trajetória •
de formação, como a que foi construída pelo Projeto Sócio Educacional Integrado - PROSEP, •
em Belém do Pará.
Gostaríamos, no entanto, de escrever os seus itinerários no sentido mais amplo dessa
palavra, que comporta a idéia de caminho, de movimento, isso porque nenhum projeto de •
formação é linear, desprovido de conflitos, inquietações, (des)construções e aprendizados.
Queremos contá-lo como quem viveu os seus dilemas e as suas crises, os seus encantamentos
e prazeres, as suas mudanças de rota, a inserção no desconhecido, a busca de novas
alternativas e de novas respostas, o que acreditamos, diferentemente do modo como •
comumente as práticas são contadas, dadas a conhecer (valorizando muito mais os acertos
e os pontos de chegada), ser uma forma muito mais educativa no sentido de podermos
partilhar com os nossos interlocutores as idas e vindas, os avanços e retrocessos que marcam •
todo projeto de formação que objetive promover mudanças na cultura da escola.
1
Doutoranda em Educação na UNICAMP, professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Pará e uma das
coordenadoras da Formação Continuada do PROSEI.
2
Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Pará, professora do Centro de Educação, da UFPA e
coordenadora do Projeto Letramento na Escola.
3
Uma parceria entre Universidade Federal do Pará, Prefeitura Municipal de Belém e quatro Organizações Não
governamentais (APACC, CEPEPO, FASE e UNIPOP), realizado em Belém(PA), no período de 1999 a 2004.

•
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Em seus cinco anos de existência, o Projeto Sócio Educacional Integrado defendeu junto
ao seu principal financiador 4 a idéia de que a formação continuada de professores,
isoladamente, era insuficiente para enfrentar os problemas sócio-ambientais da área que
elegeu como lócus da sua atuação a Bacia do Tucunduba, uma grande área de ocupação
urbana em torno da Universidade Federal do Pará. Por isso, se afirmou como um projeto
integrado em torno de quatro grandes linhas de ação: Formação Continuada, Formação
• Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Ambiental, tomando a escola como
• espaço articulador dessas ações.
•
•
•
•

A Formação Profissional de pais, mães ou responsáveis dos( as) alunos( as) excluídos( as)
• do mundo do trabalho, articulada com a Alfabetização e Continuidade de Estudos para aqueles
• excluídos dos processos de escolarização formal visavam produzir as condições econômicas,
sociais e educacionais que favorecessem a permanência dos alunos na escola, vinculada ao
• sucesso da aprendizagem, através da melhoria da qualidade de vida da família.

•
•
•
•

Na Bacia do Tucunduba, as diferentes formas de violência que atingiam a escola e a
comunidade estavam diretamente relacionadas, a nosso ver, ao modelo de ocupação da
área, o que implicava desencadear diferentes processos de mobilização popular para atuar
de forma crítica e participativa dentro desse contexto. Mobilizar a Bacia do Tucunduba para
a discussão dos problemas da escola e da comunidade motivou, no início de 2000, a criação
da linha de Educação Ambiental no Projeto.

Longe de pretender se estabelecer como ação isolada de formação continuada, o PROSEI
apostava num projeto de desenvolvimento global da escola e do seu entorno, daí sua opção
• por uma abordagem integrada dos problemas educacionais, compreendendo assim os efeitos
• do desemprego, da falta de escolarização dos pais e mães dos alunos, da ocupação urbana
desordenada no cotidiano das escolas.
Dada a amplitude do PROSEI, é impossível abarcá-lo em todo o seu movimento e
complexidade. Por isso, nos propomos sistematizar, analisar e refletir os itinerários da formação
continuada, tendo em vista apontar elementos que ajudem a ampliar a compreensão das
alternativas de formação que temos experimentado. Para esse propósito, tomamos como
• referência um projeto que mobilizou a formação continuada nos anos de 2002, 2003 e 2004,
• denominado de projeto Letramento na Escola, a partir do qual acreditamos ser possível
indagar e problematizar as opções teóricas e epistemológicas que orientam e dão forma aos
• processos de formação de professores (as).
•
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4
Empresa americana Raytheon, que ganhou a concorrência para implantar na Amazônia o Projeto SIVAM e
assumiu junto ao Ministério da Educação, o compromisso de investir na formação de professores das séries
iniciais, o que ocorreu em Belém, Manaus e Porto Velho, articulado com as Universidades Federais e as
Secretarias Municipais de Educação

Formação continuada: percursos iniciais
A concretização de um programa de formação envolve um longo processo de construção,
que exige uma enorme capacidade de dialogar com a própria experiência e com as inquietações
e expectativas dos sujeitos envolvidos. A Formação Continuada, quando concebida em 1999,
elegeu alguns aspectos que deram orientações às ações do Projeto, tomando como referência •
experiências em curso nas escolas: a participação deveria acontecer por adesão; as atividades •
não se restringiriam aos (às) professores (as), mas seriam ampliadas a todos os segmentos •
da escola; as escolas envolvidas apresentariam suas pautas de formação, considerando
suas características e necessidades.
Com a decisão de fortalecer as escolas, valorizando os seus contextos e trajetórias, em
2000, ampliamos os espaços de formação e introduzimos outras estratégias metodológicas. •
Nesse sentido, Os seminários temáticos representaram o primeiro contato do Projeto com a
idéia de uma formação centrada na escola, mas que por serem ainda atividades pontuais,
traziam consigo o limite da falta de continuidade dos debates e reflexões que eles suscitavam.
De toda forma, os seminários representaram oportunidades importantes para todas as escolas,
na medida em que pautaram temas e problemas que as escolas tinham interesse em discutir,
a partir dos seus próprios horizontes de mudança.
No processo de acúmulo, considerando as rupturas e descontinuidades e dialogando com
a própria experiência, foi se delineando uma metodologia de formação baseada em quatro
dimensões fundamentais: Pedagógica, Científico-Tecnológica, Contextual e Sociocultural.
A dimensão Pedagógica visava promover a reflexão crítica do processo ensinoaprendizagem, quer do ponto de vista didático quer do ponto de vista curricular, enfatizando
os seus aspectos sociais, culturais e políticos.
Como a escola lida com diferentes objetos de conhecimento, a dimensão CientíficoTecnológica visava ampliar o conhecimento do (a) professor (a) nas suas áreas específicas
de formação ou atuação profissional, enfatizando os saberes disciplinares e tecnológicos,
diversificação que se aplicava a todos os segmentos da escola (coordenadores e servidores). •
Assim como na dimensão pedagógica, essa foi materializada em minicursos e oficinas •
pedagógicas, realizados no campus da Universidade Federal do Pará.
Contudo, a experiência foi nos mostrando que a formação profissional não podia se restringir
ao campo do conhecimento teórico-metodológico que capacita para o exercício de um •
determinado ofício. Cada escola é uma singularidade: as relações de trabalho, as motivações
para produzir mudança e as trajetórias percorridas vão sendo tecidas de forma diferente em •
cada tempo e lugar. Nesse sentido, a dimensão Contextual da formação visava fortalecer a
história de cada escola, problematizando os seus conhecimentos, anseios, conflitos e
resistências, ao mesmo tempo investindo em seus projetos, provendo as condições materiais •
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• para que eles se concretizassem. Os seminários temáticos, indicados pela própria escola,
• materializaram essa dimensão.

•
•
•
•

Nesta mesma direção, a dimensão Sociocultural visava romper com uma concepção de
formação centrada unicamente nos conhecimentos pedagógicos e científico-tecnológicos. A
formação de profissionais da educação deveria ter também como finalidade ampliar o seu
universo simbólico e desenvolver a sensibilidade para aprender (sobre o seu trabalho e
sobre si mesmo) com outras formas de linguagem: corporal, cênica, literária, entre outras,
o que se colocava como um campo fértil de produção de novos significados. Essa dimensão
assumiu a forma de oficinas de danças circulares, jogos integradores, oficina de teatro,
entre outros.

•
•
•
•
•
•

A educação socioambiental, como dimensão da formação continuada, foi uma
preocupação executada posteriormente no Projeto. Ela foi configurando um núcleo de estudos
e práticas articulados com os projetos pedagógicos das escolas, na medida da necessidade
de maior integração entre as ações do Projeto, tendo em vista a sua formulação inicial, que
elegeu a escola como espaço privilegiado de integração de suas ações. Assim como o projeto
Letramento na Escola, a Educação Ambiental se consolidou como um projeto de formaçãoação, cujas grandes linhas as escolas ajudaram a construir.

•

Desde a sua gênese, as preocupações que as escolas foram apontando para o Prosei, que
• definiram aquilo que chamamos de percurso formativo (ver Anexo 1), precisavam, a nosso
• ver, ser incorporadas, porque a participação dos sujeitos (professores, coordenadores,
• técnicos) no processo de construção das grandes linhas da formação fortaleceria o sentimento
de pertencimento ao Projeto e de responsabilidade com o seu próprio processo de formação.
A construção co-participativa dos planos anuais de formação foi sempre uma preocupação
constante do Projeto, o que permitiu às escolas indicar o que elas gostariam de pautar como
• prioridade no processo de formação. Nas pautas apresentadas pelas escolas, desde 1999, a
alfabetização foi uma preocupação recorrente, o que demandou um investimento permanente
• do Projeto nessa área.
Entre 1999 e 2001, o PROSEI promoveu dois cursos de Alfabetização, dois de abordagem
• teórico-metodológicas de Português e um curso de Alfabetização de Jovens e Adultos. As
atividades relacionadas a esses cursos eram desenvolvidas na Universidade Federal do Pará,
• com um quadro de professores formado principalmente por profissionais da área de Letras,
tanto da Universidade Federal do Pará quanto da Secretaria Municipal de Educação.
Pode-se dizer que essas atividades representaram a ampliação dos conhecimentos dos
• professores em relação ao processo de alfabetização e ao ensino da língua portuguesa.
Contudo, se os professores reconheciam que a sua participação nas atividades de formação
contribuía para o seu crescimento pessoal, as escolas, por outro lado, apresentavam poucos
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avanços em relação à prática pedagógica, em particular naquilo que constitui um dos seus •
grandes papéis nos primeiros anos de escolarização, que é o promover o acesso à linguagem
escrita.
O baixo desempenho na aquisição da leitura e da escrita nas séries iniciais do ensino •
fundamental, apesar de todo o investimento na formação continuada dos professores, •
continuava a desafiar tanto as escolas quanto o Projeto.
Esse distanciamento entre objetivos e resultados, no entanto, não indicava ausência de
legitimidade do Projeto nas escolas. Em avaliação realizada no início de 2001, solicitamos
aos
professores que indicassem os principais fatores que os levaram a participar da formação
continuada, e os fatores predominantes foram: ampliar, atualizar e adquirir novos
conhecimentos, trocar experiências com outros colegas de profissão, melhorar o
relacionamento com a comunidade e melhorar a sua qualificação profissional, nessa ordem
de importância. Perguntados sobre os fatores que haviam sido contemplados pela formação
continuada, até aquele momento, os professores assinalaram a aquisição de novos
conhecimentos e a troca de experiência entre as escolas. Os fatores de sucesso, na visão
dos professores, estavam relacionados com os seguintes aspectos: 1) formadores qualificados
e competentes; 2) temas de interesse dos professores; 3) presença de monitores que permitia
a liberação dos professores para participar das atividades de formação na universidade; 4)
fornecimento, pelo Projeto, de kit de material didático para cada professor e 5) conteúdos
atualizados.

•
•

•
•

•

Por que então as condições objetivas proporcionadas pelo Projeto, ao lado do alcance de •
expectativas dos professores não se revestiam na superação dos índices de desempenho •
escolar das crianças das escolas envolvidas no PROSEI?
Na fase de construção do plano de formação para o período 2001-2002, apesar da
alfabetização continuar fazendo parte da pauta de formação apresentada pelas escolas,
optamos por redirecionar a sua abordagem. A alfabetização, resignificada à luz dos estudos
e pesquisas do letramento, se constituiu, a partir daí, uma nova aposta no sentido de aproximar
os objetivos do Projeto com a produção de resultados positivos nas escolas.

•
•
•
•

Uma questão nova com a qual precisamos nos defrontar nessa etapa da formação, foi •
reconhecer, como condição primeira, que os professores e professoras precisariam se perceber
como produtores de práticas de leitura e escrita, para poderem ser mediadores do processo
de letramento das crianças na escola.
5
O curso "Alfabetização e Letramento'; realizado aos sábados, na Universidade Federal do Pará, teve a
duração de seis meses
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Nessa perspectiva, no decorrer do Curso "Alfabetização e Letramento"5, práticas de leitura
e escrita foram introduzidas como componentes da própria formação, privilegiando-se aquelas
: já incorporadas na prática social dos professores. No início, a pretensão era que os professores
• pudessem vivenciar situações em que ler e escrever assumisse função sociocultural.
Nesse sentido, o conceito de Letramento foi compreendido a partir do processo sóciohistórico (Tfouni, 1995), e das práticas sociais de uso da escrita e da leitura em contextos
específicos relacionados à cultura (Kleiman,1995). Tal conceito admite a pluralidade das
práticas letradas, valorizando o seu significado cultural e o contexto de produção,
• desconstruindo, assim, a falsa idéia de homogeneidade das práticas sociais de leitura e
• escrita.

Escrita, leitura e oralidade foram sendo compreendidas como práticas socioculturais, que
se constituem nos processos históricos de cada sujeito. Essas práticas modificam-se no
tempo e no espaço na esfera da atividade humana (Kleiman, 1995, 2000); Chartier (1999,
2003); (Certeau, 1994), o que foi sendo percebido pelos professores e formadores na dinâmica
da formação inicial. Como a troca de experiência era um dos aspectos apontados como
positivos no processo de formação, convidamos os professores a escreverem cartas para os
• participantes do curso, contando experiências bem sucedidas, acontecimentos interessantes
• que gostariam de socializar com professores de outras escolas entre outros temas, cartas
essas que denominamos de Cartas Pedagógicas.
•
•
•
•

As Cartas Pedagógicas se revelaram muito mais do que uma forma particular de fazer uso
social da escrita. Elas passaram a constituir um denso material de reflexão do modo de
pensar e operar dos professores em relação a inúmeros objetos dos quais se ocupam no
trabalho docente, especialmente a leitura e a escrita, para a qual, naquele momento, o curso
se direcionava.

Nessa perspectiva, o ato de contar se revestiu da produção de narrativas que, para além
• da mera transmissão de conhecimentos derivados das práticas cotidianas, expressavam as
representações da realidade dos professores.
Segundo Larrossa (1999, p. 22),

O sentido do que somos depende das histórias que contamos a
nós mesmos [ ...], em particular das construções narrativas nas
quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e
o personagem principal[...] Talvez os homens não sejamos
outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos.
No processo de análise das cartas dos professores, algumas interrogações foram se
• delineando: quais as principais preocupações dos professores em relação ao aprendizado da
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leitura e da escrita? Como eles enfrentam as dificuldades que percebem? Quando e de que •
formas a leitura e a escrita acontecem na vida das crianças? O que significa ler e escrever?
As Cartas Pedagógicas nos permitiram formular algumas sínteses provisórias.
O aprendizado da leitura e da escrita escolar mantém ainda válidas preocupações seculares,
que determinam as opções pedagógicas e epistemológicas acerca do que deve ser ensinado,
e do tempo-espaço de fazê-lo. Copiar do quadro é a primeira grande exigência que se
apresenta às crianças. Nesse percurso, a habilidade motora necessária à reprodução gráfica
das palavras ganha centralidade, de forma que mais tardiamente surge a preocupação com
a identificação das letras, combinação de sílabas e formação de palavras. Nas palavras dos
professores está o simulacro da escrita na escola:

•
•
•
•

"Foi difícil para mim, mas aos poucos eu fui conseguindo o objetivo que era
fazer com que eles aprendessem a copiar do quadro direitinho, porém eu
quero mais. Quero ainda que eles aprendam a ler''.
"O maior problema é a leitura, a escrita nem tanto porque a maioria já copia
do quadro. "

Para superar essas dificuldades, os professores recorrem freqüentemente a procedimentos
saturados na prática pedagógica escolar.
"Tenho o hábito de todos os dias passar para os meus alunos ditado em torno :
de 15 a 20 palavras''.
"Na sala de aula eu faço mais atividades de português, leitura e escrita,
joguinhos, brincadeira com silabas, formação de palavras''.
"Um dia, entrei na sala para dar aula de construção de texto [ ... ] Com esse
texto, [produzido a partir de uma conversa sobre o rótulo de uma garrafa de
guaraná] trabalhei várias atividades. Primeiramente mandei que circulassem as
vogais. Depois que circulassem a letra b, e daí por diante trabalhamos a
separação das sílabas, a descoberta de outras palavras com a consoante
circulada .. .''.

Esses relatos revelam que as crianças são apresentadas a uma escrita mecânica, tendo •
que apreender o seu funcionamento, do ponto de vista dos seus elementos lingüísticos, sem
compreender os motivos e os objetivos envolvidos no ato de ler e escrever.
Vygotsky (1984, p. 138), a mais de 70 anos, já denunciava o caráter mecânico que revestia
as práticas de leitura na escola. Na sua época, ele já assinalava para um aspecto que pode •
explicar as dificuldades com as quais nos defrontamos hoje: "ensinam-se as crianças a
desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatizase de tal forma a mecânica do ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem •
escrita como tal".
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Parece estarmos diante de uma tradição conservadora em relação à escrita, contudo,
• esse movimento não é homogêneo e linear, porque em nenhum sentido os professores
funcionam de maneira uniforme nas escolas. Um novo sentido que disputa lugar na escola
• está fundado na compreensão, resultado da própria experiência cultural dos professores,
• que o ato de ler e escrever não inicia na escola, nem tampouco se confunde com ela.
"Quando eu escutava os discos, eu folheava os livrinhos, fazendo uma leitura
visual, e mostrava e explicava para todos que estavam ao meu redor tudo do
livro, como se realmente eu estivesse lendo ... ''.
"Por volta dos meus cinco anos, tive contato com livrinhos de contos de fada,
cujas histórias meu pai me contava sempre à noite, e às vezes eu lhe pedia que
me contasse a mesma história até cinco vezes''.

''.4s crianças chegam cheias de sonhos, expectativas e conhecimentos, inclusive
sobre a linguagem escrita: contam histórias e fatos, cantam músicas, recitam
quadrinhas etc. ..''.

Como podemos perceber nesses relatos, por meio de situações reais de leitura o "não• leitor" começa a se relacionar com textos que leria se soubesse ler, de forma que o fato de
• ainda não ter domínio sobre o código escrito não significa que a criança não compreenda
: determinadas funções da escrita.
Por outro lado, a apropriação da escrita não está somente vinculada à presença da
• capacidade de ler e escrever, mas aos usos e práticas sociais de leitura e escrita.
Segundo Soares (2000, p. 39),
Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever:
aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em
língua escrita e de decodificar em língua escrita; apropriar-se da escrita é
tornar a escrita 'própria; ou seja, é assumi-la como sua 'propriedade'.

Para isso, as crianças precisam participar de experiências autênticas de aprendizagem
(que envolvem significado e propósito) a partir das quais elas possam estar construindo
tanto a representação quanto o funcionamento do sistema escrito." ... toda compreensão
surge do que já conhecemos e identificamos como linguagem. Portanto, somente a partir do
: conhecido podemos 'explicar', com sentido, o que acontece ao nosso redor" (Celis, 1998, p.
• 36).
Pode-se dizer que a escrita sem significado não pode se constituir como forma de
• linguagem, se a concebermos como instrumento de comunicação, informação, expressão do
• pensamento. A construção do significado perpassa pela compreensão do ato de escrever
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como ato de articulação do mundo vivido e imaginado, razão pela qual ele não pode estar
deslocado da experiência da criança no mundo, dos seus valores culturais e dos entendimentos
que ela recebe, produz e intercambia. Nessa perspectiva, permitir à criança descobrir de que
forma a escrita pode participar da sua experiência social e cultural, é uma das grandes •
tarefas educativas da escola.

Letramento: das cartas à tarefa de reescrever a escola
Após a conclusão do Curso "Letramento e Alfabetização", em abril de 2002, era preciso •
construir os passos futuros da Formação Continuada, visto que a execução do plano 20022003 iniciaria em agosto de 2002. Em avaliação realizada com os professores, uma questão
nova e inusitada, foi apresentada ao Projeto. Os professores reconheciam a importância dos
cursos, mas reconheciam também que sem interlocutores no cotidiano das escolas, os ganhos
desses processos de formação poderiam ser apenas individuais, sem muitos efeitos na •
dinâmica cultural das escolas.
Os professores estavam indicando ao Projeto uma mudança de rota, apostando numa
proposta de formação centrada na escola, por razões muito mais práticas que teóricas. A
formação centrada na escola ou formação-ação (Barroso, 1997) tem sido apontada como
uma via para o desenvolvimento profissional do professor, na medida em que ela capaz de •
lidar com as influências objetivas e subjetivas que perpassam o trabalho docente. De toda
forma, o reclamo dos professores parecia muito mais denunciar condições de trabalho e
uma cultura institucional que não ofereciam oportunidades de problematização/reflexão coletiva
da tarefa de ensinar e do processo de aprender, do que abrir um debate mais amplo do
próprio processo de formação.
As avaliações que fomos produzindo ao longo do trabalho de formação nos fizeram
compreender que existe nas escolas uma dinâmica institucional que os programas de formação •
não governam. Os professores, em muitos casos, são protagonistas de um trabalho solitário,
sem interlocutores, apesar da teoria pedagógica insistir no entendimento da escola como
espaço coletivo, que tem se revelado muito mais como desejo que realidade.
O que vimos é que os (as) professores (as) tinham muitas inquietações, se desafiavam a •
pensar soluções, mas não encontravam um ambiente institucional que potencializasse seus •
desejos. Nas palavras deles (as):
"Não adiantam ações isoladas. Se não conseguirmos pensar a escola
como coletivo, não conseguiremos avançar'~
''.As crianças não se adequam mais à escola que temos. Elas preferem o
trabalho à escola. A escola não as atrai mais'~
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"Os alunos solicitam permanentemente dos professores para sair mais
cedo, além de demonstrarem desinteresse pelas atividades realizadas em
sala de aula'~
':4s crianças de 12 a 14 anos que estão nas turmas de aceleraçãa6, não
querem mais fazer aquelas atividades de criança'~
"Nós melhoramos individua/mente, mas não nos organizamos para fazer
as coisas diferentes'~
"[... ] o meu trabalho não aparece. Eu fico apenas 40 minutos com cada
turma, e não sei o caminho que o outro professor quer traçar, e viceversa '~
É no bojo dessas demandas que surge o projeto Letramento na Escola. Estávamos diante
do desafio de criar novos processos de formação que mantivessem acesos os desejos de
mudança dos professores, já que havia neles o gérmen do inconformismo e da consciência
• da mudança que desejavam promover.
Para participar do projeto Letramento, foram selecionadas cinco escolas que estavam
• inseridas no PROSEI desde 1999 e que atuavam com os quatro primeiros anos de
• escolarização, a saber: Parque Amazônia, Solemo Moreira, Stellina Valmont, Édson Luís e
Associação dos Moradores da Terra Firme. A participação dos professores se deu por adesão,
como já era de praxe em todas as atividades do PROSEI.
A primeira ação do projeto Letramento se constituiu de um estudo exploratório das práticas
de leitura desenvolvidas pelas escolas. Para tal, contamos com a aquiescência dos professores
• para que os monitores7 selecionados para participar do projeto, em número de 20, pudessem
observar a prática pedagógica na sala de aula, bem como elaborar relatórios descritivos
tendo em vista orientar a construção do plano de trabalho para a formação.
Observar a prática vivida na sala de aula, sem perder de vista o contexto mais amplo da
escola, nos permitiria, acreditávamos apreender o próprio movimento da escola, o qual
deveria orientar a forma de diálogo com os professores nesse novo percurso, que se iniciava
com a formação acontecendo, agora, no espaço da escola. Apreender em que medida as
• ações de formação haviam contribuído com o desenvolvimento profissional dos professores
• e com a melhoria da qualidade de ensino nas escolas foi o que motivou a adoção da observação
• como estratégia inicial do projeto Letramento.
6

7
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Turmas de aceleração são turmas especiais voltadas para o acompanhamento de alunos com distorção idade/ série.
Alunos dos cursos de Pedagogia e Letras da Universidade Federal do Pará.

Os professores dos anos iniciais da escolarização básica, como revelaram as Cartas
Pedagógicas, se defrontam permanentemente com o desafio de promover a inserção das
crianças ao mundo da escrita, particularmente aquelas que não dispuseram de condições
socioculturais para fazer esse caminho sem a mediação da escola. Eis porque esse tema foi
recorrente desde o início do processo de formação.

•
•
•
•

A continuidade da discussão da leitura e da escrita, agora a partir da escola, exigia que
pudéssemos conhecer quais eram os quadros de referência dos professores em relação a
esses processos de conhecimento. Para tal, elegemos como estratégia inicial "garimpar"
evidências de práticas de letramento (formas sociais de uso da escrita no cotidiano da escola)
bem como modos de participação das crianças nos contextos de uso da escrita, observando
os modelos de interação entre professores e alunos, assim como alunos com os seus próprios
pares. De forma a construir um quadro provisório para orientar a observação nas escolas,
elegemos três objetivos: 1) identificar práticas de letramento, buscando as suas manifestações
na oralidade, leitura e escrita; 2) identificar as tipologias textuais mais utilizadas na sala de
aula e 3) descrever as formas de uso das diferentes tipologias textuais.

•
•
•
•
•
•

A observação teve a duração de três meses8, e envolveu 30 professores, período em que
tanto as formadoras 9 como os monitores tiveram uma presença constante no dia-a-dia das
escolas, tendo em vista estabelecer relações de proximidade com os professores e com seus
contextos de trabalho.
A observação da prática pedagógica vivida na sala de aula revelou alguns rituais 10 que nos
permitiram formular uma nova idéia: há uma ciência da alfabetização, enunciada nos livros,
professada pelos formadores e uma cultura da alfabetização, vivida pelos professores nas
salas de aula. Independentemente do nível de formação (médio ou superior), ciclos de vida
profissional (início ou fim de carreira), os professores quase que invariavelmente •
demonstravam partilhar procedimentos e condutas próprios desse espaço historicamente •
organizado e culturalmente mediado.
Inicialmente nos propomos analisar como a oralidade participava do processo de letramento
das crianças. Paradoxalmente, o silêncio se revelou permanentemente presente nas atividades
ligadas à linguagem escrita. Quando alguma interrogação era proposta aos alunos, ela •
comportava respostas previsíveis, óbvias, que se encerravam nelas mesmas. Por exemplo,
após escrever um texto relacionado à vida e obra de Monteiro Lobato, a professora pergunta: •
"Porque 18 de abril é considerado o dia do livro? Quem já ouviu falar de Monteiro Lobato? •
Quem assiste ao "Sítio do Pica-pau Amarelo" na televisão?".
8

Nessa fase do projeto, as formadoras e os monitores tinham uma carga horária de 20 horas semanais em
cada escola. Por escola, havia uma formadora e dois monitores.
9
O grupo de formadoras era composto por cinco professoras, todas com atuação na Educação Básica e no
Ensino Superior, e com experiência de formação de professores em programas institucionais.
10 Em sentido amplo, pode-se se dizer de um ato ou conjunto de comportamentos, individuais ou coletivos,
que segue determinadas regras - baseadas na tradição cultural - previamente determinadas.
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Para que as crianças compreendam o funcionamento do código escrito, seus objetivos e
finalidades, elas precisam falar, ouvir, compartilhar. Como a oralidade parecia ter pouca
• importância no cotidiano da sala de aula, as crianças realizavam atividades cujo significado
elas desconheciam, sem que houvesse interlocutores com os quais pudessem partilhar suas
• indagações. Numa determinada situação, ao serem solicitadas a procurar em revistas, palavras
• para cada letra do alfabeto e colar em uma folha de papel, as crianças foram cortando
aleatoriamente, por não conseguirem estabelecer a diferença entre letras e palavras.
De certa maneira, cabia às crianças forjar espaços de produção da oralidade. ''.4s crianças
em conversas paralelas com os colegas de sala e da escola, é que vão dando conta aleatoriamente - de dar significado, através da oralidade, a fatos até então, talvez,
• desconhecidos para a professora (ou aqueles que os alunos já sabem e estão aprimorando
• com os demais ou o que vão descobrindo ao longo da caminhada)"( monitora do Projeto).
Assim é que, aproveitando os intervalos entre uma atividade e outra, os alunos iam
• produzindo interações em torno de questões que passavam à margem do currículo formal da
sala de aula. Num desses intervalos, um grupo de cinco crianças conversava sobre aviões. O
• ponto de partida era como eles eram feitos, o que motivou os alunos a levantarem algumas
hipóteses. Um disse que os aviões eram construídos no mesmo lugar onde se construíam os
• carros, um outro, ampliando a discussão, se referiu à gasolina, dizendo que a gasolina de
• um (carro) não era igual a do outro (avião) e o terceiro exclamou: Tá louco! Tá louco! Só
• existe um tipo de gasolina. E sem argumentos para continuar a conversa, a questão foi, pelo
• menos temporariamente, esquecida. Num outro momento foi o jogo de futebol transmitido
• na televisão o assunto desencadeador da discussão entre os alunos.
Essas são situações necessárias ao processo de letramento que as próprias crianças
• inventam e iniciam, para as quais a escola tem dificuldades de acolhê-las e potencializá-las.
• Esse processo de interação que as crianças vão produzindo, quando podem ou quando
encontram brechas, é fundamental para que o ato de ler vá se constituindo como ato de
pensar, o que supõe inquirir, problematizar, levantar hipóteses, estabelecer relações, analisar,
• entre outros. Daí a importância da oralidade para a produção do letramento, na escola e fora
dela, que tem na interação (entendida como troca, colaboração) a condição para que isso
• ocorra.
A sala de aula passa a ser um espaço em que a fala autorizada, a qual pode ser pronunciada
• a qualquer momento, é a da professora. Isso permite à professora dizer às crianças: "o que
• está faltando?"; "traga o seu caderno!"; "não copiaste o dever de casa".
Talvez os sentimentos de Açucena, personagem de Lya Luft (2004, p.22), sobre o seu mal• estar na escola, sejam os mesmos sentimentos que afetam as crianças sem lugar na sala de
• aula, sem lugar na escola."Queriam que fosse obediente e atenta, que não caísse na risada
• fora da aula, que não devaneasse durante as aulas e finalmente domasse a letra que
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cambaleava em garranchos pela folha de papel". Mas o que Açucena desejava era"[ ... ] ler e
sonhar sem nenhuma voz impaciente chamando para cumprir tarefas desinteressantes. Depois,
que lhe aplacassem as curiosidades e lhe dessem algo para derrotar os medos" (Idem).
Da oralidade à leitura, era preciso entender o que de sagrado ou de profano existia nas
salas de aula que ocupamos. Que relação as crianças e as professoras mantinham com a
leitura? O que era aceito como texto? Quais eram as situações de leitura? Quais os objetivos •
da leitura?
Nas escolas onde o projeto Letramento estava sendo implantado, uma realidade foi se
constatando: grande parte das crianças copiava do quadro, mas não lia o que escrevia. Via
de regra, a leitura se constituía de escuta passiva de um texto, muitas vezes didático, ou de
pequenas tarefas escritas no quadro, que após a leitura da professora, deveriam ser copiados
pelos alunos. Alunos e professoras não se experimentavam na leitura como ato de produção
de sentido, não se deixavam penetrar pela linguagem, que nos move no texto e para além
dele. Era como se ler e escrever fossem apenas um dever de ofício para quem está na
escola, ademais, é sobre essas duas grandes atividades que se voltam as atenções da escola
nos anos iniciais de escolarização.

•
•
•

•
•

A partir do que pudemos identificar, uma atividade de leitura partilhada por muitas
professoras se refere àquilo que a escola conhece como "ficha de leitura". Neste caso, a •
professora seleciona trechos de textos didáticos, histórias em quadrinhos, entre outros, e
escreve numa ficha de cartolina. A atividade consiste em chamar a criança à mesa da professora
para a leitura das fichas.
Esse pareceria ser um momento promissor, mas neste ir e vir, a leitura mais uma vez
recapitulava um de seus ritos sagrados: ler para a professora, e não com ela ou com os
colegas. Por isso esses momentos de ir à mesa da professora, para algumas crianças, eram
marcados por certa angústia e ansiedade, inclusive porque aquelas consideradas "mais fracas" em leitura eram as mais visadas para essa tarefa, o que demonstra a relação direta
entre ler e estar à prova. Portanto, a leitura vai sendo desprovida do seu caráter de descoberta,
de relação com o mundo - entre a espera de uns ao chamado da professora
e o retorno de outros, da leitura não há nada a ser dito, a ser comentado.
era - cre Quando um outro tipo de texto, carregado de significado, por já ter sido
apropriado pelas crianças como parte da sua experiência oral, entra na sala
de aula e quebra a hegemonia do texto didatizado, ele assume o papel que
cumpre o texto nos anos iniciais de escolarização: suporte para o ensino de
fonemas e sílabas, bem como de aspectos gramaticais prescritivos. Assim, o
poema O Cravo e a Rosa, texto com o qual muitas crianças brincaram, que
está na história de brincadeiras de infância de seus pais, após ser escrito no
quadro para as crianças copiarem, perdeu o seu significado lúdico.

•
•
•

-cri - cro - cru

Cra - cravo - crânio
Cre - credo - cremosinho
Cri - crivo - criança
Cro -crocodilo- micróbio
Cru - cruz - cruzar
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,
Tarefa 1

Tarefa 6

Copie e leia as familias
silábicas.
F=fa-fe-fi-fo-fu
M=
L=

Ordene as frases
a) bola menino O joga no gato.
b) vai A escola a menina

Tarefa 2

Tarefa7

Pesquise 5 palavras iniciadas Copie as palavras iniciadas por
com a letra S.
f, m, 1,

f.. ....... , m.......... ,

1........ ..

Tarefa 3

Tarefa 8

Desenhe:
foca família
fita
foto
fogo

Pesquise 5 palavras iniciadas
com F

Tarefa 4

Tarefa 9

Leia e ilustre:
vela
zebra
macaco
pipa

Escreva as silabas que estão
faltando .
eca
-

Tarefa 5

Tarefa 10

Separe em silabas:

Forme frases com as palavras

~

u
~

Bola _ _ - _ _
Sapato_-_-_

_po
-

bola - dado - faca - galo

colé

Durante o período de observação, em uma única
situação, a leitura na sala de aula foi negociada com os
alunos e foi movida, diferente do usualmente praticado,
por um outro objetivo: ler pelo prazer de ler. A atividade
inicia com a professora mostrando às crianças diversos
livros da literatura infantil. Em seguida, pergunta às
crianças que história gostariam de ouvir. A professora lê
a história escolhida pelas crianças (Chapeuzinho
Vermelho) e, após a leitura, distribuiu outros livros de
literatura para que as crianças pudessem explorá-los:
algumas leram; outras folhearam.
Tal como a leitura, vivida sob a forma de ritual nos
dias, semanas e meses que se seguiam, a escrita também
foi revelando as suas regularidades. Se pudéssemos
chamar o que se escrevia nas salas de aula de escrita,
diríamos que o tempo das cartilhas consagrou para as
gerações que vieram depois dela o que deveria ser as
tarefas de escrita nos dois primeiros anos de
escolarização.
Da leitura atenta dos registros da prática pedagógica,
listamos as tarefas de escrita, com as suas respectivas
variações, com as quais as crianças se ocupavam
diariamente, variando apenas os fonemas selecionados
pelas professoras, cuja seqüência não se mostrou a
mesma para todas as turmas. Essas tarefas foram
numeradas, mas isso não representa uma seqüência.
Elas aparecem em dias alternados, porque via de regra,
em cada aula, apenas três tarefas são realizadas,
considerando o tempo adotado para cópia do quadro e
resolução, que varia de uma hora a uma hora e meia.

1
Na tarefa 10, percebe-se uma variação em uma das salas de aula observada. A professora,
em frente ao quadro, pergunta aos alunos:
- "Como vocês formariam estas duas palavras em frase" (feroz e tigre)?
As crianças responderam:
• - "O tigre é feroz".
A professora exclamou: "muito bem!".
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Apesar dos alunos não terem formulado frases mais complexas, isso revela um pequeno desvio •
em relação à normalidade, que é escrever a tarefa no quadro, esperar que as crianças resolvam e •
depois passar o visto. O "muito bem" carrega o reconhecimento do acerto, que funciona, em •
muitos casos, para elevar a auto-estima das crianças. Além disso, o fato da professora se colocar •
como mediadora da realização da atividade, permitindo-se falar não apenas para fazer cobranças
às crianças, mas para ouvi-las falar, já desestabiliza o mais comum na sala de aula, que é ausência •
de relação pedagógica.
Entre as tarefas de escrita praticadas na sala de aula, o ditado merece um destaque especial.
Existem muitas formas de conduzir a realização do ditado na sala de aula. Uma delas é bastante
conhecida de todos nós : a professora dita as palavras, como por exemplo, "café, fubá, balão,
bule, bigode, fujão, figa etc., e as crianças escrevem (ou tentam escrever)". Um comportamento •
muito comum é a professora circular entre as carteiras na medida em que dita as palavras. Isso a •
permite visualizar o que as crianças estão escrevendo e já ir dando respostas para questões que •
elas não formularam: "prestem atenção no que vai acontecer! De que modo vão escrever a •
palavra 'bule' (buli ou bule), tem o som final de 'i', mas escreve com 'e"'.
Uma outra variação do ditado inclui o uso do alfabeto móvel. A técnica consiste em ditar •
palavras ou frases aos alunos, individualmente ou em grupo, e estes, com o alfabeto móvel, •
fazerem a sua composição. Essa atividade pode contribuir com o processo de conhecimento do
funcionamento do código escrito, se as crianças, na medida em que incluem ou excluem letras,
trocam-nas de posição, enfim, manifestam dúvidas sobre a construção das palavras ou frases, se
puderem construir e testar diferentes hipóteses, com a mediação de seus pares próximos e da •
professora, em relação a determinadas estruturas do código, indicando para a professora as
intervenções pedagógicas necessárias para que elas possam gradativamente aprender o processo
formal da escrita. De forma geral, naquilc ·1ue se observou, as crianças são conduzidas muito mais •
a encontrar a forma "correta" de escrever, do que compreender as suas próprias hipóteses, e o
modo pelo qual fazem determinadas coisas .
O alfabeto móvel, em algumas situações, foi utilizado mais livremente pelos alunos. Eles receberam
algumas figuras e um envelope com letras móveis. Deveriam formar palavras a partir das figuras.
Como as crianças não reconheciam as letras do alfabeto, a atividade que inicialmente as crianças
deveriam realizar sozinhas exigiu a ajuda da professora e do monitor, uma vez que as crianças não
tinham experiências anteriores que lhes permitissem confrontar o que já conheciam com a
informação nova, de forma que nas situações de ajuda, o recurso era dar-lhes respostas prontas,
sem que elas pudessem construir, para si mesmas, a compreensão do sistema gráfico. Por exemplo,
a criança recebe a figura de uma flor e precisa representá-lo no alfabeto móvel. Para ela, f e 1não
podem ser escritas sem vogal. Nesse caso, o que é mais importante: escrever corretamente a
palavra ou ajudar a criança a entender a sua própria pergunta : "como e com que letra se escreve
ou começa essa palavra?".

•
•
•
•
•
•
•
•

Para ilustrar como a leitura e a escrita vão adquirindo estatuto próprio no cotidiano da escola, •
destacamos três atividades (uma delas tinha o caráter de avaliação) completas que traduzem a
síntese que pudemos elaborar, a partir dos registros, daquilo que constituem as tarefas escolares •
quando o assunto é leitura e escrita.
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Exemplo 1
denominado pela professora de "Atividade de fixação".
· 1- Leia e copie

Todo sábado, Fábio ajuda sua mãe na faxina da sala. Ele puxa o tapete e o sofá, mexe e
• remexe toda a mobília, coloca o lixo numa caixa e deixa a sala ajeitada.
· 2- Separe em sílabas:

lixo _ _ _ _ __ _ _

ajuda _ _ _ _ _ _ _ __

faxina _ _ _ _ _ __

tapete _ _ _ _ _ _ _ __

3- Escreva o alfabeto:

4- Ligue o desenho ao nome
uva
ovo
dado
dedo

Exemplo 2
Marta é uma moça educada.
Marta foi convidada para ir ao cinema com Eduardo.
No cinema, ela ganhou um leque colorido de Eduardo.
Marta adorou o leque.
: 1 - Responda:

• a) Como é Marta?
: b) Onde foi Marta
• c) Escreva o nome de quem levou Marta para o cinema.
d) O que foi que Marta ganhou?
2 - Complete:

Marta adorou o _ __ _ _ __ _ _ __
3 - Retire do texto:

Um nome próprio _ _ _ _ __
Uma palavra com duas sílabas _ _ _ _ _ _ __
• Uma palavra com três sílabas _ _ _ _ _ __
Uma palavra com quatro sílabas _ _ _ _ _ __
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Exemplo 3
Socorro!
Tropecei no ferro
E dei um berro.
Levei coice de um burro

E soltei um urro.
Corri do cachorro
E subi o morro.
Socorro!

Tranquei o cachorrão
no barracão
Escrevi bezerro
E não fiz nenhum erro.

A professora solicitou que as crianças acompanhassem a sua leitura, sem repetir as
palavras. Após a leitura da professora elas deveriam localizar no texto as palavras com rr.
Exemplo4,

Avaliação de português de uma classe de crianças do 1° Ciclo do Ensino Fundamental.
Sou Joana Faceira
Nascida lá no sertão
Danço quadrilha ligeira
Com minha saia balão
No dia de Santo Antônio
Uma festa vamos dar
E você é convidado
Não pode a ela faltar

1- Retire do texto (6,0)
a) Duas palavras com encontro consonantal

b) Uma palavra com:
1 sílaba _ _ _ _ __

2 sílabas _ _ _ _ __

3 sílabas _ _ _ _ _ __

c) Um nome de pessoa

d) Um nome de objeto

2- Complete com o ç (2,0)
la-o
po-o

fuma-a

3- Ditado (2,0)

aço - poço - faça - açaí - maçã - fumaça - moça - roça - caça - aço
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Nesse quadro no qual a leitura e a escrita se inscrevem, as professoras também vão
• sendo consumidas por uma rotina desmobilizante, que as obriga a fazer a cada dia
praticamente tudo igual: copiar as tarefas no quadro, fazer a leitura para as crianças, esperar
• que elas copiem e resolvam, para finalmente dar o visto.
•

Em algumas situações as tarefas não precisavam ser lidas nem explicadas pelas professoras.

: É como se pela sua repetição, as crianças já soubessem o que fazer, mesmo que em alguns
momentos não o desejassem. Por isso, em algumas situações, os alunos levavam todo o
• tempo da aula na realização da tarefa, sem que elas fossem concluídas.
Para as crianças e para as professoras a sala de aula se revelou em um espaço de (des)
• conhecimento, já que não havia o que aguçasse o poder de descoberta desses sujeitos. No
• caso particular das crianças, elas iam encontrando as suas formas de resistência, que em
muitas situações, se traduziam em não fazer a "lição", por exemplo, ou em não trazer o lápis
• e o caderno para a realização das tarefas escolares.
Por outro lado, as professoras além de precisar lidar com as insatisfações dos alunos,
: precisam de interlocutores para dividir as suas próprias insatisfações e inquietudes. Os
• monitores assumiram papel importante nessa interlocução. Nas conversas mantidas com
• eles, as professoras expressavam seu descontentamento com a instituição, a sua preocupação
com os alunos que na sua avaliação apresentavam "dificuldades de aprendizagem" (não
• aprender era mais recorrente que aprender), reclamavam da falta de atenção dos pais, da
• forma como as crianças vinham para a escola, referindo-se à falta de cuidado com a higiene
• pessoal.
•
:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assim, tanto as professoras quanto os alunos tinham em comum o fato de muitas das
suas disposições de fala não terem sido aproveitadas ou nem sequer essas disposições
tenham encontrado um ambiente favorável para aflorar. Como parte das influências que
receberam de processos formativos pouco propensos a promover o que Paulo Freire chamou
de "curiosidade epistemológica"11 , as professoras foram perdendo a condição de sujeitos de
conhecimento, abertas a indagações e descobertas, curiosidade e imaginação. E da mesma
forma desencarnada, vão mediando o encontro das crianças com o conhecimento,
particularmente com a leitura e a escrita.
Contudo, para não sucumbirmos às idéias generalizantes, reconhecemos que a nossa
percepção da escola está circunscrita a um olhar observador e àquilo que ele pode apreender,
no limite do tempo e dos espaços possíveis, bem como das concepções inseparáveis de
quem observa. Por isso, os registros da observação não visaram estabelecer uma radiografia
clara e objetiva da escola, e sim buscar outras vias de diálogo com um cotidiano
incomensurável, mas a exigir de nós um permanente confrontamente com algumas das suas
regularidades. E possível que as escolas tivessem práticas de leitura qualitativamente superior àquelas que descrevemos, todavia, foram as que pudemos apreender nos tempos e
espaços partilhados com os professores.
11
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 29

Do choque de realidade, o florescer de novas referências
As fontes de acesso aos modos de pensar e fazer dos professores com as quais nos
defrontamos, nos permitiram compreender que a influência das atividades de formação no
cotidiano da escola refletia fundamentalmente num distanciamento entre o que os formadores
se propunham a "ensinar" e os referenciais dos professores, construídos antes e durante a
carreira profissional, que lhes serviam de base nas suas escolhas e tomadas de decisão em
relação à atividade de ensino. Ao centralizar os conteúdos e as formas de ensiná-los, nos
arriscamos a reduzir os conteúdos de formação a meros conteúdos intelectuais, sem significado
pessoal na vida dos professores.

•
•
•
•
•

"Do ponto de vista histórico, a prática educativa não é uma ação que deriva
de um conhecimento prévio, como acontece com certas engenharias
modernas, mas sim uma adividade que gera cultura intelectual, em paralelo
com a sua existência, como acontece com outras práticas sociais e ofícios"
(GIMENO, 1991, p. 70).

Se "adquirir conhecimento" parece traduzir parte das expectativas de professores em
relação ao seu aperfeiçoamento profissional, por outro lado, saber mais sobre determinados
objetos e situações, sem que isso possa nos afetar, se reveste de uma relação meramente
instrumental com aquilo que se conhece, com pouca possibilidade de que tais conhecimentos
virem a forjar novas referências, o que no caso da formação de professores, é a via pela
qual mudanças efetivas podem vir a acontecer. Portanto, o ato de formar e de formar-se
traduz uma relação com o conhecimento, com o sujeito que conhece e com o mundo a sua
volta que define, do ponto de vista da existência pessoal, o que tem importância, o que tem
valor.
O que tem valor e importância para o trabalho do professor, dada sua natureza de
subjetivação perpassa, do ponto de vista epistemológico, pela relação entre saber e
conhecimento. A ordem do conhecimento, em particular do conhecimento científico, envolve
um sentido afetivo-cognitivo, visto que as questões que movem essa forma de conhecimento
são pessoais e intransferíveis. Elas dizem respeito a um sujeito particular, num tempo e
espaço situados, afetado por determinadas indagações e perguntas, que ao serem respondidas
e submetidas à validação de uma determinada comunidade, passam a ser denominadas de
conhecimento. A partir daí ele passa a estar disponível, mas não necessariamente incorporado
na vida das pessoas, porque as razões e as questões que o motivaram não lhes pertencem.
Por sua vez, a ordem do saber é do plano do sentido, logo, daquilo que tem valor, que tem
importância para o sujeito. O saber exige apropriação, ou seja, tomar algo como seu, o que
prescinde da experiência pessoal, da relação do sujeito com ele mesmo (com suas questões
e indagações), com os outros e com o mundo.

•
•
•
•
•

•
:

•
:
•
•
•

Nessa perspectiva, não é que conhecimento e saber estejam colocados em planos opostos.
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• O que podemos afirmar, dessa aventura com os professores, é que a apropriação do
• conhecimento científico depende da sinergia que ele for capaz de manter com aquilo que os
professores já viveram ou vivem, e com as questões que por eles mesmos já foram postas.
• O conhecimento precisa ascender ao plano do saber, isto é, ao plano da experiência pessoal;
• por sua vez, o saber pessoal, prescinde de um processo permanente de confronto com
outros sujeitos, com outras idéias, com outros conceitos e outras práticas. À medida que
• ciência e experiência se interrogam, saber e conhecimento convergem, e é talvez neste
estágio que a formação de professores tem possibilidade de ser fértil no sentido de ajudar a
• pensar a escola e suas relações sob novas perspectivas.
Para que isso aconteça, é preciso criar oportunidades de indagação e reflexão do trabalho
docente, dos quadros de referência que orientam os processos de tomada de decisão dos
professores, tendo em vista superar esse silenciamento da profissão, para o qual Jackson
• (1985 apud GIMENO, 1991, p. 70) nos chama atenção: "Professores são tipos de pessoas
que falam pouco do seu ofício entre si e de como melhorar, que transmitem pouco a sua
experiência profissional".

Letramento na Escola: o ponto de partida e de chegada
O projeto Letramento na Escola instaura um processo de formação radicalmente diferente
em relação ao modelo que vínhamos praticando até então, ainda que nossas concepções de
• letramento e alfabetização continuassem utilizando os mesmos referenciais teóricos. Isso
implicou num conjunto de novas exigências para o PROSEI, principalmente em relação ao
grupo de formadores. Como as atividades de formação eram principalmente organizadas
em forma de cursos, a relação formador-cursista não implicava em tantos desafios, porque
à medida que formadores e professores ocupam o espaço da sala de aula, a relação passa
a assumir os contornos e perfis da relação professor-aluno. Como os formadores eram na
sua maioria professores de Ensino Superior, traziam consigo as marcas e influências do seu
• lugar de exercício profissional, e isso foi difícil de mediar. Precisou de investimento também
• na formação do formador.

É preciso que se esclareça: ao investigar as práticas de leitura e escrita no cotidiano
escolar, nossa intenção não foi a de classificar as ações docentes em práticas tradicionais e
• práticas inovadoras, porque entendíamos que pensar assim seria desconsiderar o ato
• pedagógico como algo que possui complexidades que vão além dessa classificação. Para
nós era fundamental encontrar formas de falar do trabalho docente que descrevesse suas
dificuldades, seus avanços, suas contradições, suas experiências - as quais muitas vezes
achávamos terem sido apagadas nos cursos que oferecíamos anteriormente. Isso tudo porque
acreditamos que nenhum curso de formação que deseja um professor construtor de seu
• saber pode desconsiderar suas histórias de vida e suas práticas.
Por esses motivos, nesse novo estágio não era suficiente que os formadores fossem somente
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qualificados e competentes , como mostravam as primeiras avaliações dos professores em
relação aos formadores do Projeto. Eles deveriam ter a experiência de ter sido alfabetizadores,
ser sensíveis às experiências de letramento dos professores e ser ousados o suficiente para •
se permitir adentrar no "sub-mundo" das periferias urbanas 12 , e no cotidiano das escolas, •
marcadas pela violência e por uma instabilidade social permanente. Agora, além do
conhecimento específico da sua área de atuação, a própria dinâmica da escola exigiria adentrar
em temáticas pedagógicas de espectros mais amplos, daí a importância de uma atitude
interdisciplinar.
Resguardada a importância desses aspectos, o maior desafio dos formadores era despertar •
a confiança dos professores e pensar nesses sujeitos, como afirma Kramer (2003, p.111)
para além de sua condição daquele-que-ensina ou aquele-que-aprende para compreendêlos como sujeitos que se constroem na história, que vivem suas experiências e são capazes
de narrá-las.
Nesse sentido, no projeto Letramento na Escola, foram muitos os itinerários de formação.
No ponto de partida, cada formadora, em cada escola, foi construindo uma dinâmica própria
de formação que procurava descobrir vias de diálogo que permitissem apreender a vida dos
professores, suas experiências dentro e fora da escola, o sentido que davam àquilo que
faziam, bem como as singularidades de cada escola. Algumas avançaram mais rapidamente,
outras menos, mas no ponto de chegada, quando da finalização do projeto, todas tinham
conseguido fazer rupturas importantes na relação dos professores consigo mesmos, com
seus pares, com as crianças e suas famílias.

•
•
•
•
•
•

A formação na escola foi revelando muito mais do que uma mudança de lugar para a •
formação, uma mudança epistemológica. Em relação às nossas referências iniciais, moduladas •
pela crença na racionalidade instrumental como solução para os problemas das escolas (daí
a ênfase nos fundamentos teórico-metodológicos), a ruptura importante que a formação na
escola produziu reside fundamentalmente no reconhecimento do professor como sujeito de •
conhecimento, histórico e culturalmente datado.
Os estudos que tratam do desenvolvimento profissional docente (GIMENO, 1991;
PERRENOUD, 1993; NÓVOA, 1995; GOODSON, 1995) apontam que a atividade de ensinar é •
um processo que vai sendo aprendido ao longo da carreira, e que traz as marcas dos ambientes
formais, informais e institucionais que fazem parte do percurso de vida dos professores. Isso
traz três grandes implicações para os processos de formação: 1) "dar voz" aos professores, •
na perspectiva de apreender os modos como eles viveram as situações concretas do seu •
próprio percurso educativo; 2) como conseqüência da primeira, compreender como o professor pensa, alcançar as suas referências, porque elas têm impacto na prática educativa e
3) tomar a própria prática docente como objeto de indagação e reflexão, tendo em vista
ampliar o conhecimento do professor sobre seu trabalho e sua formação.
12
As formadoras assumiram com tamanho compromisso esse desafio, que no transcurso do
projeto, passou a ser comum elas estarem mais tempo na escola do que aquele previsto pela
Coordenação do PROSEI.
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Segundo Goodson (1995, p. 71), "as experiências de vida e o ambiente sociocultural são
obviamente ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu". Dito isso, era
importante apreender os percursos de vida das professoras: os seus contextos de socialização,
• o modo como elas foram introduzidas na profissão, enfim. De modo particular, como exigência
do projeto Letramento, era necessário reconstituir os rastros das suas próprias trajetórias
• de alfabetização, de inserção e participação no mundo da leitura e da escrita, como forma de
• compreender as pessoas que são hoje.
Nos encontros de formação 13 , à medida que as professoras foram deixando aflorar as
• suas histórias, a alfabetização foi se delineando, com poucas exceções, como um momento
• doloroso, marcado por castigos e agressões. Por outro lado, a concepção de leitura como
processo de codificação e decodificação foi se delineando como a forma com que as
• professoras foram apresentadas à escrita.
A referência aos percursos formativos das professoras tinha como objetivo ajudá-las a
perceber as marcas que vão sendo inscritas em cada um de nós - e também daquelas que
• inscrevemos nos outros - como parte da nossa inserção em determinados contextos de
socialização, bem como também se perceber como sujeitos que agem sobre seus alunos, e
que neles também deixarão as suas marcas. "Os meus alunos não levarão traumas porque
eu me preocupo com eles dentro e fora da escola", traduz, ao modo da professora, essa
percepção do outro que habita em nós.
Nesse exercício de compreensão das influências exercidas sobre a vida das professoras,
quando perguntadas sobre o significado de estar alfabetizado, elas manifestaram uma certa
• plasticidade para acolher idéias do seu tempo, apesar das práticas de alfabetização, até
então, mostrarem-se pouco desafiadoras à concretude dessas idéias.
•

"Relacionar a literatura com a leitura de mundo".

•

"Codificar e decodificar situações-problema que se apresentam no dia-a-dia".

•

"Saber codificar e decodificar as leituras de mundo".

•

"Compreender a realidade para transformá-la".

•
"Compreender o mundo de uma forma coerente, se inserir no meio em que vive
articulando informações".
As definições das professoras sobre o significado de estar alfabetizado vão revelando as
• influências dos seus ambientes formais de formação. Nas suas formulações estão presentes
idéias e conceitos muito difundidos nos cursos de formação de professores (leitura de mundo,
• transformação, problematização, codificação, decodificação, entre outros), que ampliam, do
13
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Realizados na hora pedagógica dos professores (período da sua jornada de trabalho destinado ao estudo e
planejamento das suas atividades).

ponto de vista teórico, a percepção do papel da alfabetização, mas que não, necessariamente, •
alteram disposições para reinventar a cultura vivida. Se considerarmos referência como algo •
que tem relação com a vida, alguns conceitos permanecem ainda no plano intelectual, como
um conhecimento que se sabe, mas cujo significado, pela ausência de referentes concretos,
se desconhece.
Uma proposta de formação que valorize as referências dos professores exige tomar essas
mesmas referências como fonte de problematização, buscando a sua validação na própria
prática educativa, à luz de um processo rigoroso de reflexão. Nessa perspectiva, o ato de
indagar a prática educativa aproxima o professor do seu fazer profissional e dos seus contextos
de produção, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de alteração do trabalho •
que realiza.
Os diálogos que apresentamos define melhor essa relação de afrontamento da realidade •
como forma de desvelar os modos como o trabalho docente é influenciado por práticas
culturais produzidas dentro da instituição e fora dela, sem que os professores tenham domínio
dessa condição. Assim, determinados modos de ensinar vão sendo preservados sem que a •
sua validade tenha sido questionada.
Formadora: Qual a importância de aprender a ordem alfabética?
Professora: Serve para consultar o dicionário.
Formadora: Então porque ensinamos isso solto, sem conexão com o dicionário?
Formadora: Para que serve separar em sílabas?
Professora: Para separar as sílabas das palavras na construção dos textos.
Formadora: Por que então não se ensina divisão silábica a partir da construção de textos?
A imersão no cotidiano da vida dos professores pode nos ajudar a vê-los em relação com :
a história do seu tempo, da escola e da própria profissão. Os professores não são autores
individuais das suas práticas e os seus percursos não são apenas seus; eles estão intercruzados •
com a história de muitos outros professores que foram se constituindo em meio a condições •
materiais e simbólicas de um espaço-tempo determinado.
Contudo, não cabe aos projetos de formação (em particular aqueles centrados na formaçãoação) apenas esclarecer tais processos; é preciso atuar para que os professores assumam
o papel de produção da cultura e não apenas de seus consumidores. Nessa perspectiva, a
possibilidade de alteração de saberes e práticas culturais está diretamente relacionada às
oportunidades de interação que os professores terão, interação entendida como "a relação
que intervém, modifica ou perturba de uma maneira unívoca ou biunívoca os elementos da

•
•
•
•
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• vida pessoal e suas diferentes dimensões" (MOITA, 1995, 116).
Com isso, ratificamos que os professores têm papel ativo na produção da sua profissão,
• ou seja, que eles formulam, elaboram, tomam decisões face às situações que o próprio
• exercício do trabalho vai lhes apresentando.
Entretanto, parece-nos um equívoco acreditar que se aprende a ser professor sozinho.
Essa foi sempre a maior angústia manifestada pelos professores. Saber que se poderia fazer
melhor, mas não saber como fazer, não ver ninguém fazendo. A interrogação de uma professora
durante uma atividade de avaliação do Projeto define bem essa angústia. "Os professores
falam muito de boas teorias na Universidade, mas quem já experimentou isso? Quem
experimentou e deu certo? Nós não queremos receitas. Queremos ver as teorias transformadas
em prática". Nessa perspectiva, não há como alterar repertórios de conhecimento e de práticas
• por ele engendradas, sem a mediação do outro, sem o confronto com o diferente, com o
• extraordinário (enquanto não se faz comum) permanentemente a exigir prova da sua validade
• e concretude.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Nesse sentido, as experiências narradas neste caderno merecem nossa atenção porque
de certa maneira recuperam questões relevantes para o trabalho de formação de professores.
Evidentemente que as discussões aqui apresentadas sobre leitura e formação de professores
não podem ser reduzidas ao limite do projeto Letramento na Escola. As experiências
apresentadas aqui são textos e como tais estão abertas a diferentes interpretações. A nossa
é apenas uma delas.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS
FORMADORAS E MONITORES:
CONSTRUINDO UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA
Se/ma Costa Pena
Nenhum tinha rosto. Eram reconhecíveis pela expressão corporal e pelo que diziam. Nenhum tinha rosto. O que diziam
escusava resposta. Notei um vazio na roda. Lentamente fui
ocupá-lo. Surgiram todos os rostos, iluminados.
Carlos Drummont de Andrade - Comunhão
Nunca se pode saber de antemão de que são capazes as pessoas,

é preciso esperar, dar tempo ao tempo, o tempo é que manda, o
tempo é o parceiro que está a jogar do outro lado da mesa, e tem
na mão todas as cartas do baralho, a nós compete-nos inventar os
encartes da vida.
José Saramago- Ensaio sobre a cegueira

Numa primeira etapa, os projetos de letramento foram elaborados pelas formadoras e •
pelos monitores. Alguém poderia perguntar: Isso não é uma forma de intervenção na escola?
Pode-se dizer que sim, mas na fase inicial do projeto, era importante que os formadores
tivessem um papel propositivo, dado o contexto que encontramos nas escolas. De toda
forma, não coube aos formadores tomar para si tarefas que eram dos professores. O seu •
papel foi o de mobilizá-los, fazê-los apostar que aquelas atividades poderiam representar
boas oportunidades de aprendizado, e fazê-las acontecer junto com eles, articulando os
recursos materiais, buscando a participação de outros sujeitos, externos à escola, enfim,
cumprindo o papel de colaborador nas atividades em que a sua atuação era necessária.
Os processos de aprendizagem dos professores não são processos diferenciados daqueles :
que eles educam. Aprender é uma condição humana, sobretudo, quando há um ponto de
intersecção que une professores e alunos nos seus percursos de aprendizagem.
Por uma interpretação equivocada da teoria de Piaget, durante as duas últimas décadas
do século XX se advogou que as crianças poderiam aprender conteúdos culturais em situação
espontânea, sem nenhuma direção de seus professores. Confundiu-se a idéia de sujeito
cognoscente (que interage com os objetos, formula conceitos sobre eles, reorganiza os seus
pontos de vista) com a idéia de sujeito que aprende sozinho, a partir da sua própria experiência
ativa sobre o mundo.
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A penetração da teoria histórico-cultural no Brasil abriu um debate importante sobre a
• natureza histórico-cultural da aprendizagem humana. A idéia síntese dessa abordagem é
que a aprendizagem é culturalmente mediada, ou seja, resultado de processos de interação
social que permitem a internalização progressiva das ferramentas culturais e dos sistemas
de representação existentes no meio social, o que Vygotsky (1994) definiu como
• desenvolvimento. Desse ponto de vista, o papel da aprendizagem sistemática é adiantar-se
ao curso do desenvolvimento e mudar a sua direção, pela ativação das capacidades potenciais
• dos sujeitos. Para explicar a forma como o aprendizado atua sobre o desenvolvimento,
• Vygotsky (Idem) formula o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que se refere às
• funções intelectuais que ainda estão em processo de formação, mas com as quais os sujeitos
podem operar sob orientação ou colaboração. Da qualidade da tarefa educativa, depende,
• pois, a ativação de processos de desenvolvimento.
A teoria histórico-cultural se mostra também adequada para entender os processos de
• aprendizagem que envolve a formação de professores. Existem muitos processos em formação
nesses sujeitos (a quem dificilmente nos remetemos como alguém que aprende, mas que
tão somente ensina), mas que para serem ativados dependem da orientação e da colaboração
de outros sujeitos mais experientes naquelas funções específicas de desenvolvimento que
• precisam ser potencializadas.
O projeto Letramento, na sua fase inicial, cumpriu esta função: criar oportunidade de
interação entre os professores, entre eles e a formadora. Isso porque os professores
• precisavam de oportunidades de vivenciar situações diferentes daquelas que já lhes são
habituais, participar de novas experiências culturais tendo em vista ampliar os horizontes de
• possibilidade em relação a si mesmos e ao trabalho que desenvolvem.

:
•
•
•

Do ponto de vista da leitura histórico-cultural, o contexto dos indivíduos afeta os motivos
e os objetivos imbricados na realização de uma determinada atividade. Nessa perspectiva, a
forma como são organizadas as experiências de trabalho, os significados que os sujeitos
compartilham, as situações normatizadas e naturalizadas fornecem o ambiente sobre o qual
o pensamento se desenvolve. Atuar sobre esses contextos é o grande desafio da tarefa
educativa, em particular aquelas dirigidas a mudanças.
Nesse sentido, a participação efetiva das formadoras no cotidiano das escolas, introduzindo
elementos novos naqueles contextos para que as professoras pudessem posteriormente
ganhar autonomia para dirigir os seus projetos, foi decisivo para que pudéssemos inverter
os modos de relação com a leitura e com a escrita consolidados na cultura alfabetizadora
das escolas.

Os projetos que seguem foram propostos por formadoras e monitores e trazem em seu
bojo a tentativa de apresentar a leitura e a escrita em outra dimensão. Uma dimensão que
permita ao sujeito interpretar, divertir-se, emocionar-se, informar-se, sistematizar suas
• histórias da forma, garantindo-lhe, quem sabe, uma condição diferenciada em sua relação
com o mundo.
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PROJETO 1: Hora Pedagógica: Conversando, lendo,
registrando nossas histórias. 14
Maria Natalina Mendes - formadora •
Maria Celeste Farias - monitora
Luciano da Conceição - monitor
Escrever o que se vive é coisa pouca ou nenhuma graça. O
desafio está em viver o que se escreve. (Eduardo Galeano)
Ao longo de seis meses, de fevereiro a agosto de 2004, realizamos vários encontros
pedagógicos na Escola Municipal Solemo Moreira, no bairro da Terra Firme, no município de
Belém do Pará, que passou a chamar-se Hora Pedagógica, da qual participaram vinte e
quatro professores do ensino fundamental, ciclos I e II. Estes encontros tiveram como objetivo
sensibilizar os professores para a importância do registro escrito de suas experiências
educativas com as crianças no processo de leitura e escrita. Seu sentido fundamental era
possibilitar a apropriação pelas educadoras, de suas práticas educativas, assim como a
reconstituição de sua metodologia, contribuindo para que viessem a assumir-se como autoras,
sujeitos de seu processo de trabalho.

•
•
•
•

Além das discussões específicas sobre alfabetização, nossa intenção era trabalhar com o
letramento das professoras: que usos elas fazem da leitura e da escrita? O que lêem essas
docentes que têm a responsabilidade de introduzir crianças no mundo da leitura e escrita?
Quais são as suas preferências de leitura e escrita? Esse foi então o ponto de partida para
que pudéssemos, a partir da experiência de leitura delas, ampliar esse repertório.
Em nosso primeiro encontro, foram explicitados e confrontados as expectativas das
educadoras e os objetivos das formações nas horas pedagógicas 15 • Elas contaram que tinham •
dificuldades para registrar as experiências vivenciadas por seus alunos em sala de aula e •
que preparar os registros-sínteses 16 de seus alunos no final do ano era muito complicado.
Seus registros eram relatos mecânicos, descritivos, com pouca análise. Isso acontecia, segundo •
as professoras, por dificuldades que tinham em entender questões específicas de alfabetização,
como por exemplo, o domínio de convenções gráficas, a compreensão da natureza alfabética
do sistema de escrita, as relações entre grafema e fonema, entre outros.
Acertamos, então, que nos encontros seguintes, cada educadora levaria um texto escrito •
sobre suas práticas e socializariam com todos. Feito isto, nos encontros que seguiram,
íamos lendo e refletindo sobre o que parecia claro no texto, ou o que ainda não soava bem.
Algumas professoras mostraram um certo grau de intranqüilidade no primeiro momento,
14
Projeto desenvolvido por Maria Natalina Mendes Freitas: pedagoga e professora de Língua Portuguesa
da rede municipal de ensino e formadora da Escola Solemo Moreira e pelos monitores Luciano e Celeste,
alunos do curso de Pedagogia da UFPa.
15
Espaço em que as professoras planejam, constroem material didático e avaliam as atividades.
16
Forma de avaliação em que as professoras descrevem e analisam os avanços e as dificuldades vividas por
cada criança individualmente

• contudo, este foi um momento logo superado, pois a cada encontro ia aumentando nosso
• vínculo, o que gerava maior segurança e envolvimento de todos. Os relatos individuais
• entrelaçavam-se nas histórias coletivas de todo o grupo. Percebíamos que nas trocas
constantes, cada professora ia tecendo seus textos, buscando compreender as ocorrências e
• procurando fundamentar suas idéias.
•
•
•
•

Para a discussão das especificidades da alfabetização recolhemos alguns textos das crianças
e juntos procuramos analisá-los, partindo daquilo que as crianças já conheciam sobre leitura
e escrita para chegar naquilo que ainda precisavam aprender. Foi dessa forma que procuramos
subsídios teóricos em autores que discutem questões sobre especificidades da alfabetização
como Cagliari (2000), Lemle (2000), Morais (2003), entre outros.

Podemos compreender melhor esta atividade quando nos valemos dos próprios textos das
• professoras como demonstram os relatos a seguir.

Relato 1: Minhas Experiências
Pela Professora Nazaré Cruz, do Ciclo Básico II
"Durante a minha trajetória como
educadora, procurei ser uma profissional
comprometida com a educação, buscando
meios que facilitassem a aprendizagem dos
meus alunos. E para que as coisas fluíssem
positivamente, sempre orientei a
aprendizagem para a compreensão dos
fenômenos e não para a memorização,
usando um ritmo que permitisse o
acompanhamento e encadeamento das
idéias. Mas em 2004, ao assumir a turma
de CB II iniciante, 3º turno da Escola
"Solemo Moreira" me deparei com uma
série de entraves, em que a maioria dos
alunos escrevia com boa caligrafia, mas não
conseguia ler uma linha do que escreviam
e os outros não escreviam nem liam. E aí,
fazer o quê? Pedi socorro a mim mesma e
pensei: tenho que mudar de postura e de
estratégia também!
Resgatar a auto-estima desses alunos que apresentavam grande desânimo em relação ao
aprender poderia ser uma saída, um início. Meus alunos são crianças que convivem com a
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pobreza, com a falta de emprego, de moradia, saneamento básico. Sua renda familiar é
adquirida por meio do trabalho doméstico, do trabalho autônomo ou construção civil, e eles
(crianças e adolescentes) que são, vendem picolé, salgadinhos ou ajudam os pais na feira
para sobreviver. Essas crianças e adolescentes não se sentem verdadeiramente à vontade e
em paz consigo mesmos. Sentem um profundo complexo de inferioridade, fazendo com que
a baixa auto-estima reine em seu universo pessoal. E eu, na condição de professora educadora,
preocupada com minha prática pedagógica e com o que poderia fazer para amenizar aquela
situação, senti a necessidade de dar segurança a esses alunos evitando avaliações negativas,
comparativas e ameaçadoras para que eles arriscassem mais e se sentissem capazes de
escrever e ler, mostrando-lhes que o erro faz parte da aprendizagem.

•
•
•
•
•
•
•

Incentivando-os a desenhar, criar idéias, enriquecendo as atividades com pesquisas em
revistas, jornais, livros etc... tornando a escrita e a leitura uma prática diária em sala de
aula;mostrando que essas práticas estão presentes em toda parte em nossa sociedade,
procurei sempre lhes dizer: vamos, ação, vocês sabem muito, mas é preciso mostrar! Cada
um irá produzir o seu próprio texto, abordando fatos que tenham a ver com a realidade de
vocês... E aos poucos os alunos começavam a se encontrar e a gostar do que estavam •
fazendo.
Vale ressaltar, que priorizo o diálogo constante, instigando-os a expressarem suas idéias,
ajudando-os a questionar os textos, entender a forma de circulação do texto, os seus objetivos,
a quem se dirigem. Assim, juntos passamos a superar os obstáculos.

•
•

Atualmente trabalho com diferentes tipos de textos, alguns criados por mim mesma e, a •
partir deles busco a intertextualidade com outros textos de outras disciplinas. E para melhor •
facilitar a aprendizagem da escrita e da leitura, confecciono várias fichas de produção de
textos com figuras para que os alunos construam histórias bem significativas.
Hoje me sinto feliz porque houve um avanço de pelo menos 60% das crianças em relação

à leitura e à escrita.
Tem sido árdua nossa tarefa, requer perseverança, muito compromisso, responsabilidade
e muita dedicação. Enfim, tem que se gostar do que faz! E para mim, tudo está sendo um
grande desafio, ainda mais depois que passei a discutir no grupo de formação do Projeto
Letramento. Lá passei a ter uma visão mais ampla sobre leitura, sobre leitor. Passei a •
entender o que significa construir conhecimento considerando o que pensam e dizem os
diferentes sujeitos da escola, com destaque aos meus alunos.
No projeto Letramento uma corrente de elos de afetividade foi se formando entre nós •
(professor-aluno, formadora e monitores) e o cumprimento das atividades passou a fazer •
sentido para todos facilitando a construção do conhecimento dos meus alunos e o meu
também.

· Relato 2: Sobre o processo de construção da leitura e da escrita
Pela Professora Maria Cleide Trindade, do Ciclo Básico I

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
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"Trabalhar com crianças em processo de construção da leitura e da escrita implica, em
desafios e situações adversas aos nossos encaminhamentos costumeiros em sala de aula.
Quando o aluno interage conosco, colocando sua sugestão de como compreende ou como
quer aprender é gratificante, contudo é preciso que estejamos atentos para não deixar escapar
essa oportunidade. Digo isso porque o processo de aquisição da leitura e da escrita, segundo
Ferreiro, deve ser construído considerando o que a criança já sabe sobre esse processo de
construção, obviamente que com a mediação do adulto, neste caso do professor.
Dessa forma, a meu ver, é imprescindível que a criança tenha a oportunidade de colocar
no papel não apenas o que o professor espera dela, mas também suas hipóteses, aquilo que
ela conhece sobre a leitura e a escrita É sempre importante que a criança tenha o que dizer
e para quem dizer.
Foi assim que nos envolvemos, meus alunos e eu, com a arte de contar histórias, fato
este que mexe conosco, aguçando a imaginação e a criatividade oral e escrita.
As crianças gostam disso e eu também. Quando elas vivenciam desde cedo essa prática,
isso lhes possibilita um contato com o mundo da fantasia, de encantos e magia que além de
ser um ato de amor, nos dá a certeza de que elas são capazes de refletir, criar, recriar e
aprender muito sobre o mundo em que vivem.
Ao trabalharmos com o tema FOLCLORE, o fizemos paralelo com a questão Ambiental,
percebemos o quanto nossos alunos estão atentos a essa questão. Desenvolveram trabalhos
belíssimos relacionando os fatos com suas realidades de vida.
Considerando o momento em que vivemos, em que muitas de nossas crianças ficam horas
atraídas pela televisão, um game ou até mesmo pela rua, que muita das vezes são mais
atrativas que a sala de aula, é fundamental que, como educadores auxiliemos nossos alunos
a lerem o mundo que os cercam. Para isso é preciso fazer relações entre os mais diferentes
textos ou situações vivenciadas em seu cotidiano.
Quando as lendas, os usos e costumes de nossa gente paraense foram pesquisados
pelos alunos houve motivação geral para trabalharmos com atividades de produção de textos.
A partir desse envolvimento propomos diversas atividades: relatos Orais, produções
escritas, desenho livre, leitura de imagens, leitura de imagens, diferentes formas de trabalhar
o ditado, escrita do nome dos personagens das lendas, construir outro final às histórias,
leitura e interpretação de Provérbios e trava-língua e adivinhações.
Os resultados foram evidentes: melhoria no nível da concentração individual, melhora no
convívio entre as crianças, socialização e avanços consideráveis nos níveis da leitura e da
escrita; revelação de talentosos contadores de histórias. Essa foi uma experiência que deu
certo e que por isso, deve continuar''.

PROJETO 2: Narrativas Literárias 17
Heloisa Helena Canali - formadora
Vitorina Santos - monitora •
Márcio José Pereira - monitor •
Observando as práticas desenvolvidas nas salas de aula e nos encontros de formação
promovidos pelo projeto Letramento na Escola no que diz respeito à aquisição da leitura e •
escrita pelas crianças, percebemos a necessidade de contribuir na elaboração de projetos •
de aprendizagem voltados ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que ajudassem •
alunos e professores a vencerem as etapas do processo de alfabetização.
Nesse processo aprender a ler e a escrever, como forma de apropriação da cultura escrita,
perpassa pela mediação de professor como agente de letramento, o que junto aos alunos •
fomenta usos e práticas sociais da leitura e escrita a fim de possibilitar a essas crianças a •
transição pelos campos cultural, cognitivo, lingüístico, entre outras dimensões.
Neste sentido, a intervenção pedagógica por meio de projetos de aprendizagem poderá •
ser de grande importância para que sejam estabelecidos conjuntos de procedimentos que •
proporcionem situações significativas e diversificadas de exploração de leitura e escrita, de •
maneira a estimular professores e alunos a serem sujeitos de sua própria aprendizagem.
O projeto Narrativas Literárias constituiu-se em excelente oportunidade para os professores •
participantes do Projeto Letramento exercitarem de forma autônoma e dinâmica a construção •
do trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades de
leitura e escrita de seus alunos.
Esse projeto sugere o uso de textos literários, mais especificamente narrativas e contos,
como uma ferramenta didática, ou como um recurso de ensino que proporciona aos professores :
e alunos dos ciclos iniciais, o contato com a leitura e escrita de forma prazerosa, criativa e •
adequada aos interesses e às fases nas quais os alunos se encontram.
Assim, professores de Educação Infantil puderam optar pelos contos de fadas e cantigas
de roda, professores dos ciclos 1 e II transitaram pelos contos de fada, lendas e mitos •
articulando sempre seus procedimentos metodológicos de forma a possibilitar o
desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita de seus alunos.

7
Projeto coordenado pela professora Heloisa Canali, professora de Língua Portuguesa do Núcleo
Pedagógico Integrado e formadora da Escola Municipal Parque Amazônia, juntamente com os monitores
Vitorina e Márcio, ambos alunos do curso de pedagogia da UFPa.
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Descrevendo as atividades da Escola Parque Amazônia
Para ilustrar esse registro, descreveremos
duas atividades significativas tanto para as
expectativas dos realizadores do projeto,
como para o grupo formador e,
principalmente, para os alunos. São elas:
"Lendas, Visagens e Assombrações no diaa-dia" e "Uma Manhã com o escritor Walcyr
Monteiro"
_,,....-_..,

Atividade 1- Lendas, Visagens e
Assombrações no dia-a-dia.
Profª Nara Alves Moraes e Alunos do
ciclo II, Turmas 302 e 404

Objetivos: Despertar o prazer de ouvir,
ler e contar histórias; estimular a produção
oral e escrita de textos espontâneos, da
autoria dos próprios alunos; promover o conhecimento das questões socioculturais da região
amazônica; promover maior contato com as narrativas dos autores regionais do contexto
amazônico.

Depois de um período de discussões decidimos que o melhor seria produzir um livro que
contasse sobre as lendas, visagens e assombrações da nossa própria escola, afinal todos
éramos unânimes em dizer que a escola era um terreno fértil para trabalhar essa temática
Inicialmente, os alunos levantaram e selecionaram no acervo da escola os volumes dos
livros que gostariam de ler e trabalhar as histórias. Em seguida, a professora ofereceu-lhes
dois volumes da obra do escritor paraense Walcyr Monteiro intitulado "Visagens, Assombrações
e Encantamentos da Amazônia" e" Visagens e Assombrações de Belém."
A leitura dos textos, impregnados de suspense e terror, ingredientes que mexem com as
emoções, fantasia e o imaginário do leitor, imediatamente levou os alunos a estabelecerem
correlações e identificação com as histórias e "causas" que eles ouviram de familiares e
pessoas da vizinhança sobre personagens fantásticos como Joaninha, Mulher de Branco,
Elza, A Menina que Virava Porca e o Lobisomem do Parque Amazônia.
A partir daí, os alunos produziram suas narrativas fantásticas contextualizadas em suas
vivências "de ver e ouvir falar" por meio de atividades orais e escritas; investigaram,
reinventaram, reescreveram, reproduziram , criaram e dramatizaram histórias de visagens
e assombrações. Eis a primeira delas que conta a gênese das histórias de visagens e
assombrações da Escola Parque Amazônia:

O Começo
''.4ntes de ser uma escola, este tereno servia como local de depósito de cadáveres de
pessoas assassinadas. Em sua construção foram encontradas várias ossadas de pessoas
assassinadas.
Os corpos eram de uma mulher com uma criança no colo e um homem ao lado; um outro •
homem que deve ter morrido enforcado na mangueira próximo da maloquinha; a cabeça de •
um homem atrás da copa da escola. Vários ossos e cobras. À medida que iam cavando •
achavam mais corpos enterrados. Enchiam sacos de ossos.
Quando a escola já estava construída, começaram a aparecer as visagens.
Logo no início do funcionamento da escola houve um assalto. Quando o guarda tentou •
prender o ladrão, uma "sombra " puxou-o e o ladrão atingiu guarda com uma bala, e o •
mesmo ficou paralítico.
Alguns alunos que estudavam

à noite traziam alho no bolso para espantar as visagens.

As visagens apareciam no pátio da escola, onde um ladrão morreu e nos banheiros do •
bloco de cima ao lado da sala 7, aparece uma visagem de nome Joaninha."

Noel, 14 anos, turma 404

Atividade 2- Uma Manhã com o escritor paraense Walcyr Monteiro.

Na segunda atividade, os objetivos foram: promover o relato das etapas do projeto às
outras turmas; escrever textos do tipo entrevista; e socializar a produção escrita dos alunos.
No primeiro momento um dos alunos, escolhido pelas turmas, tomou a palavra ao microfone, •
saudou o convidado e informou-o sobre as atividades que estavam sendo desenvolvidas nas
turmas sob a inspiração de suas obras.
Em seguida o escritor, após felicitá-los pela empreitada, iniciou
uma conversa informal com os alunos pautada em três aspectos:
relatou o porquê de escrever suas histórias sempre voltadas para o
fantástico e maravilhoso mundo das visagens, aparições,
assombrações da região amazônica. Um dos motivos é que, assim
como os alunos, desde criança ouviu muitas histórias contadas por
seus pais e pessoas mais velhas e, embora tivesse medo, gostava
de ouvi-las, e a partir de então, passou a escrevê-las; há alguns
anos, viaja pelo interior do estado do Pará para ouvir e coletar
lendas, causas de visagens, assombrações e encantamentos que
são contados naqueles lugares, depois escreve-os para publicação
em livros.
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Sempre interagindo com os alunos, fez a diferença conceituai entre aparição, visagem e
assombração o que interessou muito aos alunos.
Posteriormente, iniciou-se a entrevista com as perguntas escritas e selecionadas
previamente pelos alunos, em sala de aula; a platéia também participou e o escritor respondeu
• a todas elas.
Em seguida, foram apresentadas algumas narrativas escritas pelos alunos sobre as
• personagens que constituem as Visagens e Assombrações da escola e da comunidade. Dentre
• elas destacamos:

A VISAGEM JOANINHA
"Na Escola Parque Amazônia tem uma lenda, que é a lenda da Joaninha.
Um dia, uma aluna foi ao banheiro da escola para molhar o cabelo e viu uma mulher
vestida de vermelho com uma criança no colo e uma faca na mão. Ela tentou correr, e a porta
do banheiro fechou e ela começou a gritar.
A menina chamou o guarda da escola e disse o que viu. Falou para sua mãe e disse
• também que não queria mais estudar na escola. Saiu do colégio e nunca mais voltou.
A história se espalhou por toda a escola e os alunos ainda acreditam na lenda da Joaninha'~
Ana Cristina, 11 anos, turma 404.

O GUARDA E A MULHER DE BRANCO.
''Ano passado, no dia 15 de dezembro de 2002, às 10 horas da noite, dois guardas que
trabalhavam aqui na escola, um que se chama Alzemir e o outro Marcelo, estavam
• cochilando,quando Marcelo falou:
Alzemir, eu vou tomar água.
Quando Marcelo vinha andando de volta, na última escada do colégio, que fica próximo
do bebedouro, viu uma mulher de branco. Ela ia subindo a escada. Mas a mulher não tinha
corpo, só duas pernas.Marcelo deu um grito:
Alzemir, socorro! Eu vi ...
Ele nem conseguiu falar direito. Então Alzemir falou:
Calma, rapaz.
Eu não consigo falar direito, disse Marcelo
É sempre assim, quem passa lá de noite vê a mulher de branco e também ouve muito
barulho, parece que tem gente dentro da Secretaria, mas não tem ninguém.
José Eldo, 11 anos, turma 404.

A HISTÓRIA DA ELZA.
No dia 28 de julho de 1999, no bairro da Terra Firme, na Rua da Samaumeira, havia uma
menina que era muito brava que se chamava Elza e gostava de ficar até tarde da noite na
rua.
Numa noite de luar, ela disse que ia amanhecer na rua, então ela ia passando em frente
de uma casa onde havia muitas pessoas fazendo macumba, saiu correndo com medo, parou
para descansar. De repente ela viu um enorme cachorro com os olhos vermelhos como fogo.
Era grande e vinha em direção dela que saiu correndo na rua, e o cachorro vindo atrás dela.
Chegando em uma igreja ela caiu, olhou para trás e não viu mais nada. Veio um homem em
uma bicicleta e a levou para sua casa. Chegando lá, ela contou tudo para sua mãe e disse
que nunca mais iria para a rua. Quando amanheceu ela estava com muita febre e dor de
cabeça. Foi obrigada a ser internada para ficar boa.

•
•
•

•

Letícia, 12 anos, turma 404. .
Para encerrar, Walcyr Monteiro apresentou versões musicalizadas em ritmos variados de
suas narrativas fantásticas, empolgando a platéia que fez coro e coreografias.
Os agradecimentos foram feitos seguidos de pedidos de retorno do convidado à escola, •
em outro momento.
Durante a socialização de todas as produções do Projeto Narrativas Literárias, o livro com •
as histórias sobre as lendas, visagens e assombrações da escola Parque Amazônia foi exposto •
e a Mulher de Branco, Joaninha, Matinta Perera, Lobisomem do Parque estiveram
"assombrando"e "assustando" a todos os que participavam de uma grande festa.
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PROJETO 3: Memórias Docentes8
Maria do Socorro Figueiredo Moura - formadora
Gardênia Viana - monitora
Charles Alves - monitor
Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com
imagens e idéias de hoje as experiências do passado.
( Ecléa Bosí)

Ao narrarem suas histórias os professores revelam como
experenciam o mundo.
( Connely e Clandínín)

O projeto Memórias é parte integrante do trabalho desenvolvido no projeto Letramento
· na Escola e partiu da reflexão com as professoras da Escola da Associação de Moradores do
bairro da Terra Firme sobre a necessidade de estar bem consigo mesma e com sua profissão.
No decorrer dos encontros de formação continuada percebemos que algumas professoras
declaravam-se angustiadas, desacreditadas em si mesmas, descontentes com o trabalho
que faziam e não conseguiam vislumbrar melhores perspectivas no seu trabalho com as
crianças. Passei, então, nas formações, a pensar uma forma de trabalho que pudesse motivar
as professoras, mexer, de certa forma, com sua auto-estima sensibilizando-as para que
• pudessem perceber-se como orientadoras do aprendizado discente, como autoras de seus
próprios textos, como ponto de referência positiva para seus alunos e incentivamo-las a
• exercitarem novas atividades com sua turma.
Iniciamos a conversar nas reuniões de formação sobre a
necessidade de exercitarmos juntas o registro de nossas
experiências profissionais. Pensamos em organizar um caderno
de memórias em que pudéssemos registrar nossa trajetória
como educadoras, pontuando os momentos mais significativos.
Construímos um roteiro que serviria como eixo norteador de
nossos primeiros registros, mas que poderia ser modificado a
cada necessidade de alteração do grupo:
Como cheguei à sala de aula?
Qual o sentido de ser professora no início da carreira e hoje?
Que elementos foram importantes no amadurecimento de minha
profissão?
•
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Projeto coordenado pela professora Maria do Socorro Moura, professora de Língua Portuguesa do Núcleo
Pedagógico Integrado, formadora da Escola as Associação de Moradores do bairro da Terra Firme,
juntamente com os monitores Gardênia e Charles, ambos alunos do curso de Pedagogia da UFPa.

Quais as experiências mais significativas na minha profissão?
De que forma o processo de formação continuada influenciou em minha prática docente?
Baseadas nesse roteiro começamos o registro de nossas experiências. Destacamos alguns
exemplos para mostrar o significado dessa experiência:

As professoras da Escola da Associação de Moradores
da Terra Firme e seus percursos de formação
Relato 1 - Primeiros Registros
Pela Professora Suzana Monteiro da Rocha
" Quando comecei a trabalhar passei por várias profissões. Fui vendedora, balconista e •
auxiliar de escritório, mas foram todos empregos passageiros, onde não demorava muito.
Consegui uma vaga para trabalhar temporariamente no Estado - Secretaria de Educação - •
e então fui ficando, ficando e já estou atuando como professora há dez anos.
Hoje entendo que minha vocação realmente é ser professora. No início o magistério não
tinha tanta importância, pois quando comecei a dar aula não tinha experiência e sentia
dificuldade em lidar com as crianças, por isso acredito que a formação continuada é de
grande relevância na prática pedagógica de um professor, pois por meios das discussões, •
sessões de estudo e das oficinas é possível desconstruir alguns mitos, rever algumas •
concepções e ter atitudes diferentes diante das crianças quando o assunto é leitura e escrita.
Durante todos esses anos de magistério já tive várias experiências, mas uma das mais
significativas foi quando consegui alfabetizar uma criança e ela conseguiu dominar a leitura •
e a escrita. Acho que é muito significativo para todo educador contribuir e participar na
educação de uma criança, principalmente da forma como participamos agora tentando •
entender as dificuldades de cada criança buscando formas de superação
Hoje estamos participando do Projeto tetramenta na escola sob a orientação formadora
Socorro Moura. Para mim, que trabalho com a primeira série do Ensino Fundamental, está •
sendo válido esse projeto, pois sentia grande dificuldade em entender o que acontecia com
as crianças que não conseguiam ler e escrever. Mas com as discussões e estudos ocorridos
no grupo de formação posso dizer que no decorrer dos anos aprendi a conviver melhor com •
as crianças e suas diferenças e também comigo mesma, com as minhas limitações e com os
meus avanços."

41

Relato 2 - Como cheguei à sala de aula.
Pela Professora Diva Roseli Silva Valente
"Durante minha infância, ficava observando minha mãe que lecionava a alunos de 1ª a 4ª
série. Ela amava e gostava do que fazia. E observando o seu trabalho comecei a ter o
: mesmo amor pela profissão. Isso foi tão importante que até em minhas brincadeiras de
menina eu só queria brincar "de ser professora'~
Aos 17 anos casei, mas a idéia de me tornar professora me perseguia sempre. Até que
um dia fui aprovada na seleção do Instituto de Educação do Pará e iniciei o curso de magistério.
Ainda cursando o magistério fui convidada para trabalhar em centros comunitários, e até
• mesmo na Fundação do Bem Estar Social., na qual tive a oportunidade de participar de vários
• cursos de treinamento - na época eram assim chamados os momentos de formação, pois os
mesmos tinham convênios com a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.
Depois de formada em magistério em 1992, iniciei meu trabalho aqui na Associação dos
• Moradores da Terra Firme e tive o privilégio de participar do PROSEI desde o ano de 1999,
e agora do projeto Letramento.
A partir dessa data tenho participado de vários cursos como o de Avaliação, Relação
• Social do Trabalho, Teatro, Jogos, Vídeos, Informática Educativa e também da Educação
Ambiental e do Letramento.
Todos para mim foram e estão sendo ótimos, pois me ajudaram a me aperfeiçoar cada
• vez mais, a mudar minha relação com a leitura e a escrita
Particularmente gosto muito de participar das atividades do projeto letramento, pois está
sendo muito útil para mim porque tem me ajudado a trabalhar com minha turma, trazendo
experiências novas e diferentes.
No início do ano estava muito preocupada com os meus alunos de 1ª série porque a
• maioria apresentava dificuldade na leitura e na escrita. Hoje, após estudos, elaboração de
projetos e muitas discussões com os meus colegas e com a formadora posso dizer que
consegui fazer com que os alunos tivessem sucesso na alfabetização porque mais de 80% já
• conseguiram ler e escrever. Continuo agora no desafio de fazê-los utilizar tudo isso nas suas
• vidas diárias."
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Relato 3 - Profissão: Professora
Pela Professora Jaqueline de Fátima da Cruz Paula •
"Meu nome é Jaqueline e agora contarei um pouco de minha vida profissional.
Em 1983, quando terminei o Ensino Fundamental pensava fazer o curso de Administração
no Ensino Médio, porém meus pais decidiram que eu deveria ser professora, pois além de :
ser uma profissão bonita, me possibilitaria um emprego com mais facilidade, realizando •
também seus sonhos e ao mesmo tempo seguiria a profissão de meu pai. Resisti bastante,
mas não houve outro jeito e terminei cedendo.
Não imaginava o que seria esse curso. Minha mãe tratou de tudo: inscrição para prova de
seleção, acompanhou-me no dia da prova, verificou o resultado, providenciou matricula e •
ainda me levou no primeiro dia de aula. Tudo devidamente previsto.
Em 1986, terminei o curso de Magistério e colei grau em abril de 1987.
No ano de 1984, quando ainda cursava o 2° ano, fiz um teste e fui aprovada para ser •
bolsista na FBESP antiga Fundação do Bem Estar Social, onde adquiri minhas primeiras •
experiências durante quatro anos. Esse foi o ponto de partida para continuar na profissão.
No final de 1987, tendo meu contrato encerrado fui trabalhar em uma escola particular até o •
final de 1991, saindo de lá para ficar trabalhando em dois horários aqui na Associação de
Moradores da Terra Firme a qual oportunizou a minha entrada e permanência na rede estadual
de ensino
Como citei antes, o curso de magistério na época não tinha importância nenhuma para •
mim, hoje isso mudou. Sei que apenas o magistério no ensino médio não qualifica um bom
educador, mas por outro lado foi ele que me deu subsídios, título e oportunidade para trabalhar. •
Então ele passou a ter uma grande importância em minha vida, pois sou consciente e •
dependente do meu trabalho que foi conquistado através deste curso.
Com o passar do tempo houve o amadurecimento e a preocupação com o aprimoramento
e qualificação procurando superar as dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. •
Hoje gosto de ser professora. Procuro refletir sobre minhas ações, sobre o meu trabalho
procurando entender o meu aluno, buscando com ele outras formas de trabalhar, de conduzir •
uma melhor aprendizagem, novas técnicas, novos conhecimentos pois sei que ele é o alvo •
principal do meu trabalho e depende de mim construir com ele o seu conhecimento, seu
amadurecimento, conduzindo-o para sua formação como cidadão crítico e atuante na
sociedade.
Fico pensando quais foram as experiências mais significativas na minha profissão: aquelas
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•
•
•
•
•

nas turmas dos alunos chamados equilibrados, quietinhos, bonzinhos, uma turma
"homogênea''? ou nesta que atuo agora: complicada, problemática, violenta e repetente?. O
desafio primeiro é conquistar esses alunos, apesar das grandes dificuldades que enfrento e
que às vezes me desanimam. Foram muitos os esforços e sacrifícios durante quase todo o
primeiro semestre de 2004.

•
•
•
•

O tempo passou e todo aquele sacrifico não foi em vão. Ao longo do ano percebi muitas
mudanças em todos os aspectos no geral da turma - interesse pelas atividades, solidariedade,
amizade- E hoje o que me deixa feliz é ver aquelas crianças que escreviam com dificuldade,
que não conheciam nenhuma letra, lendo. Claro que nem todas conseguiram, até porque os
caminhos são diferentes para cada uma, mas para mim este desafio tem gosto de sucesso.

Sem dúvida que o processo de formação pelo qual passamos na escola, com o
• assessoramento da formadora, tem somado e ajudado a atingir os meus objetivos que são a
• aprendizagem do aluno. E como educadora, me sinto mais comprometida com a educação.
Percebi, nesse percurso todo, que meus alunos produzem e aprendem mais quando
• desenvolvemos atividades práticas e discutidas com todos. Atividades que se relacionam
com suas vidas na comunidade. Um exemplo para ilustrar: na semana do folclore
desenvolvemos várias atividades e as turmas das 1ª5 séries ficaram com a atividade teatral.
• Elaboramos, então, nossa programação com cantigas de roda e as crianças participaram
• ativamente com leituras do texto, ensaio e dramatizações . O interessante de tudo isso foi o
quanto pudemos mobilizar a escrita para atingir nossos objetivos."

Resultados alcançados
Ao serem convidadas a registrar suas experiências docentes, as professoras foram
• conduzidas por um caminho de auto reflexão, que lhes possibilitou resgatar experiências
• pessoais e profissionais, ao mesmo tempo em que os espaços/ tempos e contextos de atuação
• docente foram revisitados sob uma nova perspectiva de formação.
Com esta atividade estabelecemos um diálogo interno com nossos percursos formativos.
• Isso fez com que as professoras fossem revendo e resgatando suas experiências pessoais e
profissionais e os contextos em que essas experiências ocorreram. Pudemos identificar algumas
mudanças no comportamento das professoras, as quais consideramos evidências de resultados
positivos: boa freqüência e participação nas reuniões de formação, maior empenho nas
atividades com os alunos, melhor nível de satisfação com seu trabalho, exercício satisfatório
• de atividades coletivas, melhora da autoconfiança, estreitamento dos laços de confiança e
afetividade entre as professoras e a formadora.
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1111
VOZES DOS SUJEITOS DAS ESCOLAS:
PROJETOS DE LETRAMENTO NARRADOS POR
PROFESSORAS NOS ESPAÇOS E TEMPOS
ESCOLARES.
O saber dos professores - como qualquer outro tipo de saber de
intervenção social - não existe antes de ser dito.

( NÓVOA, 1995)

Diferentes trajetórias e distintos momentos. Histórias no plural; formas de
falar a vida (fora ou dentro da escola) no plural; maneiras de mudar essa
vida no plural também. E é nesse plural que reside a singularidade que faz
de nós seres humanos, que nos permite descontinuar para continuar
(DELEUZE, 1987)

Os projetos que apresentaremos a seguir trazem a autoria dos professores das escolas. •
São aqui considerados como projetos de travessia, a traduzir o processo de desenvolvimento
docente como um processo de passagem de um nível elementar para um nível qualitativamente •
superior, como entende a teoria histórico-crítica, o processo de desenvolvimento humano.
Os projetos representam uma inversão do ponto de vista da relação cultural com a escrita •
e do ponto de vista da própria relação pedagógica. Desenvolveram-se no contexto de e por
meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, por meio de atividades de letramento •
a partir de diagnósticos levantados nas salas de aula, sobre as práticas de leitura e escrita
dos alunos em diferentes espaços - família, comunidade, igreja, escola,entre outros e também
sobre os níveis de leitura e escrita que cada criança se encontrava no momento de iniciar os •
projetos.
Traduzem, portanto, o sentido daquilo que temos preconizado como desenvolvimento
profissional do professor, como um processo que instaura mudança de percepção e sentimento
sobre si, sobre o outro e sobre o seu próprio trabalho, e que tem na prática, a sua fonte de •
realização.
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Tais projetos resignificam o sentido da leitura na escola. Primeiro, porque partem da
expectativa dos alunos sobre aquilo que deve ser lido, buscando identificar aquilo que os
inquieta, que os mobiliza. Segundo, porque compreendem que um leitor se constitui interagindo
com múltiplas linguagens: com a linguagem do cinema, da música, da poesia, parlendas,
revistas, de forma que o livro apesar da sua centralidade na escola é apenas uma via entre
outras possíveis, a partir da qual os alunos podem vir a desenvolver o prazer de ler. Terceiro,
porque a leitura assume a forma de relação com o mundo, a partir da qual os alunos
manifestam os seus medos, preocupações em relação aquilo que vivem. Quarto, porque
reconhecem que para além de práticas de leituras onde todos fazem tudo sempre igual, "um
texto traz tantas leituras quantos forem os seus leitores e que cada um deles em particular
tinha um sentido para dar ao texto" ( professora da Escola Stellina Valmont).

Do ponto de vista pedagógico, os relatos das professoras nos mostram as mudanças nelas
produzidas na interação com os alunos: a importância na relação pedagógica de proporcionar
• aos alunos oportunidades de expressão de seus conhecimentos prévios, de troca e de reflexão
• crítica, tendo em vista, como uma delas afirma, "quem sabe assim além de pessoas
• intelectualmente bem informadas, formemos também cidadãos que façam diferença no
mundo". A intencionalidade pedagógica que atravessa essa fala é a confirmação da subversão
da rotina, que nos afasta do trabalho criativo e da consciência do sentido pelo qual nós o
fazemos.
Nesses projetos, a dimensão do aprendizado das professoras valida a importância da
• interação nos nossos percursos de formação. A presença de monitores do projeto na vida
• das professoras foi importante para que pudessem perceber a necessidade de fomentar a
• prática da leitura na sala de aula como forma de aguçar nas crianças a curiosidade e o
interesse pelo ato de ler.
Por outro lado, os projetos revelam outra travessia: a importância que o professor tem
como agente de letramento ou seja, como aquele que é responsável pela inserção das
crianças nas práticas de letramento nos contextos escolares, a quem não cabe apenas a
tarefa de escrever no quadro e esperar que as crianças copiem e resolvam os exercícios,
• mas de "atuar no contexto de aprendizagem das crianças; de promover as capacidades e
• recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que participem de práticas de
letramento, as práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições" (KLEIMAN, 1995).
A preocupação com a substituição dos livros da "mala de textos" na medida em que as
crianças não tinham mais interesse em manuseá-los, demonstra esse papel ativo e atento
que os professores precisam ter na organização da aprendizagem das crianças dentro da
escola.
Finalmente, um aspecto fundamental há de ser ressaltado nesse percurso: as professoras
se percebendo e se constituindo leitoras, modificando a sua percepção sobre si mesmas na
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medida em que o sucesso passou a fazer parte da vida das crianças.
"Essa é uma atividade que faz parte também do meu processo de letramento, pois me •
incentiva à pesquisa, a realizar diagnósticos na turma, aumenta a minha auto-estima, uma
vez que as crianças que encontravam muitas dificuldades na leitura, agora lêem sem tantos
problemas [ ... )" ( professora da Escola Municipal Stellina Valmont).
A propósito desses projetos, e tomando-os apenas como exemplos das muitas travessias
pelas quais passaram os professores, superando práticas culturais intocáveis e superando a •
si mesmos, podemos dizer que os professores não são nem bandidos e nem mocinhos, mas
pessoas constituídas e constituintes, que vão se fazendo e se refazendo na medida da sua
existência. As suas disposições e vontades, assim como os seus modos de pensar e fazer
serão influenciados pelos encontros e oportunidades que vierem a ter, condição de todos os
seres humanos.
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Projeto 1: Atores sociais: releitura de filmes, jornais e
letras de músicas, por meio da reflexão dos alunos. 20
Professora Ana Karla dos Santos Teixeira
O presente Projeto faz parte de um trabalho desenvolvido nas atividades de leitura na
• escola com incentivos ao prazer de ler.
Com o objetivo de utilizar outras formas de linguagem em sala e de proporcionar momentos
: diferentes de leitura dos já vivenciados na escola, fiz um diagnóstico em sala para verificar
• quais temáticas despertavam o interesse dos alunos e que tipo de recursos eles mais gostavam
de ter contato. As temáticas foram diversas, mas uma era comum- a violência em casa, na
rua e no bairro. Discutimos a possibilidade de fazer uma sessão de filmes com os alunos.
• Todos acharam interessante e então, para iniciar, escolhemos o filme Diário de um
Adolescente.
Marcamos o dia e lá estávamos todos nós para assistir ao filme. Depois da sessão, todos
• passaram a comentar o que gostaram, o que chamou a atenção deles. Para minha surpresa,
os alunos comentaram que o que mais lhes chamara atenção deles foram as fortes cenas de
• violência. Fiquei meio perplexa pois, ao escolher o filme, minha intenção era exatamente a
de discutir a violência pela via da não violência e eles não perceberam o alerta trazido pelo
filme no sentido de combater a violência , buscando a paz.
•
•
•
•
•
•

Percebi àquela altura que as interpretações divergiam daquelas pensadas por mim e com
isso pude conhecer melhor os alunos, o que pensavam, o que sentiam, suas opiniões. Então
diante daquela situação, um tanto quanto complexa, e reflexões manifestadas pelos alunos,
me propus a ver novamente o filme e a partir daí refletir e problematizar juntamente com
eles sobre o conteúdo do mesmo, as mensagens trazidas, organizando e contextualizando
idéias em forma de trabalhos coletivos, em grupo, através de dramatizações, circuito de
perguntas, leitura e escrita.
Essa atividade nasceu de uma necessidade aparentemente simples, mas ganhou novas
dimensões, novos contornos, porque com as novas leituras do filme diferentes idéias foram
surgindo entre os alunos, motivando-os para uma rediscussão e releitura de outros trabalhos,
analisadas sobre temáticas afins: educação, drogas, paz e violência, utilizando outros
recursos como jornais e letras de música.

Após cada discussão de uma letra de música, notícia de jornal, poesia, os alunos
• faziam atividades escritas apontando os seus sentimentos em relação à temática e à atividade,
indicando também as sugestões para a continuidade do projeto.

20
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Projeto desenvolvido na Escola Municipal Stellina Valmont pela professora Ana Karla, da Sala de Leitura.

Resultados alcançados
Esse trabalho tem, a meu ver, dois tipos de resultados : primeiro ele trouxe um impacto
para mim, pois me fez refletir cada vez mais sobre a importância de ministrarmos aulas que
estimulem nosso aluno a aprender, trocar conhecimento e refletir com senso crítico sobre os
diversos assuntos da vida e do mundo, desenvolvendo o conhecimento, informando e
construindo junto com o educando. Devemos buscar uma relação de troca de experiências •
com nossos alunos facilitando essa comunicação. Isso tenho aprendido com este projeto.
Aprendi também que é preciso que registremos nossas idéias, nossas propostas de trabalho.

É preciso que nos tornemos autores. Acredito ser isto que estou fazendo neste momento
quando registro para que todos leiam e partilhem comigo deste projeto.
Com essa atividade tenho observado também que, embora os livros e conteúdos tenham
vários subsídios teóricos para fundamentarmos nossas idéias, também devemos utilizar na
prática os conhecimentos prévios de nossos alunos. Pessoas que têm sentimentos, vontades
e opiniões. Quem sabe assim, além de formarmos pessoas intelectualmente bem informadas,
formemos também cidadãos que fazem diferença no mundo.
O segundo resultado estampa-se nos rostos dos alunos, em suas atitudes de alegria e
satisfação em realizar atividades a partir também de suas opiniões, de suas vontades.
Todos realizaram as atividades de leitura e escrita com prazer e seriedade. Todos parecem
ter aprend ido que um texto traz tantas leituras quantos forem os seus leitores e que cada um
deles em particular tinha um sentido para dar ao texto. Eu acredito nesses alunos, acho que
são capa zes de desenvolver essas e muitas outras diferentes atividades, desde que
consideremos aquilo que sabem e conhecem sobre o assunto."
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· Projeto 2: Contando, Cantando e Declamando a Escola
Solerno Moreira 21
Professora Maria Cleide Trindade
Origem do projeto
Para comemorar o aniversário de fundação da
Escola Municipal de Ensino Fundamental prof.
Solemo Moreira, decidimos conjuntamente com os
alunos do ciclo II homenageá-la, desenvolvendo
atividades que envolvessem a leitura e a escrita,
com intuito de que os alunos produzissem textos
motivados por uma necessidade real e significativa
para eles e elas.
Os trabalhos foram produzidos durante o
primeiro semestre letivo de 2004 e foram
acompanhados pela formadora e monitores do
projeto Letramento na Escola.

Objetivos
Incentivar a construção textual por meio da prática da leitura e da escrita de
forma dinâmica e prazerosa;
Proporcionar a socialização das idéias dos alunos através das atividades;
Valorizar o interesse dos alunos pela pesquisa, literatura e arte.

Metodologia
Para efetivação do trabalho, decidimos dividir a turma em 5 equipes, cada uma com 6
componentes. Discutimos sobre as diferentes situações de produção e cada equipe ficou
• com uma proposta de trabalho como segue abaixo:
•

Produção de textos sobre a importância da escola na comunidade da Terra-Firme;

•

Composição de uma Paródia;

•

Pesquisa sobre o histórico da escola ;

•

Construção de um mural de poesias.

Entrevista junto à nova diretora da escola;

•
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21

Projeto elaborado pela Professora Maria Cleide Trindade, professora do Ciclo Básico II, da Escola
Municipal Prof. Solemo Moreira.

As
atividades
foram
acompanhadas pela professora
e pelo monitor. Os alunos
solicitavam a presença e ajuda
sempre que necessário.
Os alunos construíram os
trabalhos em sala de aula,
utilizando vários recursos:
cartolina, papel 40 Kg, caneta
piloto, papel sulfite, papel
pautado. O clima de trabalho era
alegre e divertido para todos que
demonstravam prazer e
satisfação em realizar atividades
das quais também eles eram os
elaboradores. As crianças
trocavam informações, sugeriam
mudanças e alterações.

Lr.illlllll,_....

Resultados alcançados
Os trabalhos foram apresentados para toda a escola no último dia da semana de aniversário
da Escola Solemo Moreira, em forma de exposição, varal, declamação de poesias. Esse foi •
um resultado positivo, pois as crianças explicaram como se deu a produção de cada material, como ocorreu a distribuição das tarefas, as dificuldades que encontraram para construir •
os textos.
Com este projeto de ensino pudemos atribuir novos significados para a aprendizagem da •
leitura e da escrita, porque permitimos que as crianças cultivassem hábitos e práticas de •
leitura e escrita, respondendo a algumas exigências específicas para o uso de tais práticas, •
neste caso, o aniversário da escola em que as crianças estudam.
Por meio das atividades previstas foi possível também construir uma memória coletiva •
sobre a escola, pois coube a cada aluno ouvir e pesquisar sobre a história da escola,
recuperando as memórias e registrando-as por escrito.
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Projeto 3: A Mala de Textos

22

Professora Ana Cristina Costa Carvalho e o
Monitor Antonio Gleison Corrêa
Origem do projeto

O projeto faz parte do trabalho desenvolvido nas atividades de
Letramento na escola e surgiu a partir de um diagnóstico feito na
turma, do qual percebemos a necessidade de investir, junto com
as crianças e com o monitor do PROSEI, nas atividades de leitura.
Objetivos

Fomentar a prática da leitura de diferentes tipos de textos na
sala de aula para que as crianças tivessem contato com leituras
diversificadas e desenvolvessem o gosto pela leitura.
Metodologia

•
•
•
•

•
•

Para aguçar a curiosidade e o interesse das crianças por diferentes tipos de textos,
construímos em sala de aula uma Mala de Textos que consiste em uma grande caixa de
papelão decorado com papéis coloridos retirados de revistas. Na frente está escrito de forma
bem visível "Mala de Textos". Dentro da mala estão os vários tipos de leitura: revistas em
quadrinho, poesias, livros de literatura infantil, revistas com assuntos variados, parlendas,
ilustrações, rótulos, dentre outras coisas. Todo esse material de leitura vai sendo substituído
à medida que as crianças não demonstrem mais interesse em procurá-los. A mala de textos
fica em sala diariamente e as crianças manuseiam, escolhem os textos de sua preferência e
fazem as leituras de acordo com suas opções.

Resultados alcançados
:
•
•

:
•
•
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Essa atividade também faz parte do meu processo de letramento, pois incentiva-me à
pesquisa, a realizar diagnósticos na turma, aumenta a minha auto- estima, uma vez que
crianças com muitas dificuldades na leitura, agora lêem sem tantos problemas. As crianças
adoram a Mala de textos. Algumas crianças sentaram-se perto de mim e leram o livro todo;
elas cuidam e arrumam a Mala porque entendem que isso é também delas. O próximo passo
será fazer com que as crianças apreendam, do jeito que preferirem, toda a Mala e também
que possam trazer os textos que gostariam de ver expostos como seu conteúdo. Com essa
atividade, as crianças lêem por necessidade e por curiosidade em descobrir o que está
escondido no texto e ampliam sua leitura do mundo.
22
Projeto desenvolvido na Escola Municipal Stellina Valmont, pela professora Ana Cristina e pelo monitor
Antônio Gleison Corrêa

I~
OS ATELIÊS DE LEITURA
Uma só condição para se reconciliar com a leitura: não pedir nada em
troca. Nada de julgamento de valor, nada de explicação de vocabulário,
nenhuma indicação bibliográfica. Não se força uma curiosidade, despertase. Ler, ler e ter confiança nos olhos, que se abrem, nas cabeças que se
divertem, na pergunta que vai nascer e que vai puxar uma outra
pergunta. Os caminhos do conhecimento não terminam nessa classe: eles
devem começar nela!

•

(PENNAC, 1993)

O que são os Ateliês de Leitura.
Os ateliês de leitura referem-se especificamente ao envolvimento da comunidade nas
ações do Projeto Letramento na Escola. Pais, mães, jovens da comunidade passaram pela
escola, conseguiram aprender técnicas para decifrar os códigos, mas algumas dessas pessoas
não são capazes ou têm dificuldade~ para utilizar a língua escrita em situações que exigem
habilidades mais complexas. Nossa intenção, foi a de envolvê-los em atividades reais de
leitura e escrita onde pudessem vivenciar diferentes modelos de letramento, podendo falar
sobre o que lêem e relacionar o conteúdo do que é lido ao seu conhecimento de mundo.

•
•
•
•

Nossa idéia- inicial era a de- comunicar aos pais e mães os resultados que o projeto
Letramento vinha alcançando na escola, por meio de mostras de trabalhos dos( as) alunos( as)
com os variados tipos de leitura e escrita. Contudo, a reação e o envolvimento desses sujeitos
nas atividades nos fizeram ampliar nosso objetivo inicial para um tipo de ateliê que envolvesse
efetivamente os sujeitos não só como observadores dos trabalhos das crianças, mas também
como construtores, como "feitores" dos ateliês. A partir de então os ateliês ganharam novas
dimensões, quais sejam: a) momento de mostras dos trabalhos em que todos os participantes
são convidados a conhecer os tipos de projetos desenvolvidos na escola pelo projeto
Letramento. Aqui são expostos os trabalhos das crianças e dos pais e mães que se dispuseram
a participar escrevendo histórias, ditando receitas e b) momento de oficinas: neste momento
as salas de aulas se transformam em espaços-ambientes em que os pais e mães, as crianças
e os professores participam de atividades diversas - pintura e colagem; karaoquê e danças,
desenhos e modelagens, informática, contação de histórias.

•

•
•
•
•
•

•
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Sobre a organização dos Ateliês.
Cada escola, por meio dos professores, crianças, formadores, monitores e equipe técnica
• escolheu o tipo e a temática de cada Ateliê a ser desenvolvido. Fazem parte dessa organização
a definição do tempo de duração do Ateliê, o espaço a ser utilizado, as formas de mobilização,
o levantamento dos materiais necessários, os tipos de apresentações, os responsáveis pelas
ações, a escolha dos textos.
Considerando que cada Ateliê envolveu um intenso processo de uso da escrita - escritura
dos convites, elaboração do projeto de efetivação do Ateliê, a escritura da faixa de mobilização,
dos folders com a organização do trabalho - costumamos chamar esse momento de um
projeto de letramento à parte porque utiliza a escrita em uma situação cotidiana e de acordo
com as necessidades exigidas para aquela atividade.
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ATELIÊ DA ESCOLA MUNICIPAL STELLINA VALMONT
Marlúcia Cruz - formadora
Lady Andrea da Cruz - monitora
Antônio Gleison Corrêa - monitor
O Ateliê de leitura da Escola Municipal Maria Stellina Valmont ocorreu em agosto de 2004,
em dois turnos de aula. A escola optou por um tipo de Ateliê que trouxesse a tona a discussão
do folclore, com ênfase nos costumes da região Norte. A preocupação do grupo era não cair •
na tentação de enfocar a temática apenas para marcar uma data que consta no calendário. •
O que fazer então?
Com a clareza de que se tratava de uma atividade de letramento e que deveria
obrigatoriamente envolver os pais e mães das crianças, as professoras sugeriram que a
participação dessas pessoas poderia se dar a partir da tarefa de trazer para o interior da •
escola, por meio de pesquisa realizada pelos alunos, receitas de alimentação alternativa,
histórias que faziam parte do imaginário dos moradores do bairro, receitas caseiras, além •
de um glossário com as expressões peculiares do bairro.
Organização e desenvolvimento do Ateliê.

A escola envolveu a participação dos pais e mães no Ateliê explicando sobre a proposta •
em pequenas reuniões. Nesses encontros algumas pessoas se dispuseram a contribuir
efetivamente com o Ateliê, mostrando suas experiências acerca do tema escolhido. Os grupos
de mães optaram por apresentar a toda a escola barracas com alimentação alternativa: •
chás, farofas de casca de batata, arroz com sobras de legumes, histórias contadas no bairro,
entre outras coisas. E assim foi feito.
Os temas foram divididos entre as turmas e o ateliê foi
desenvolvido nos turnos do intermediário e à tarde contou com a
participação de um grande número de pais, mães e jovens da
comunidade nos momentos que seguem:
Momento de acolhida: os organizadores explicam aos
participantes os objetivos do Ateliê, tempo de duração e
todo o desenvolvimento da programação. Esse é um
momento de sensibilização para este tipo de trabalho,
porque sabemos que comumente a escola convida os pais
e mães às reuniões apenas para lamúrias e reclamações
e nós tínhamos o firme propósito de fazer do Ateliê um
espaço de alegria, de acolhida, de parceria, de mostrar o
que deu certo.

Momento de mostras dos trabalhos: Os participantes são convidados pelas
crianças e professores a conhecer as diferentes formas de trabalho desenvolvidas
pelo projeto Letramento na Escola. Aqui também os pais e mães têm espaços para
mostrar suas construções. Na barraca de alimentos, por exemplo, as mães explicavam
empolgadamente, como aproveitar as sobras de legumes para fazer arroz, caldos e
outros tipos de alimentos. Elas explicavam e os visitantes copiavam a receita que
estava escrita e exposta em cartazes nas barracas. Esse foi um momento singular,
porque percebíamos que os pais e mães se prepararam para explicar sobre a
importância daquele reaproveitamento dos alimentos. Para eles e elas não era uma
simples mostra, mas um momento educativo em que poderíamos aprender, por
exemplo, que aproveitando as sobras de alimentos, produziríamos menos lixo.

As crianças e seus professores explicavam a todos os momentos de produção de cada
trabalho realizado, da satisfação e alegria que era estar ali apresentando os resultados.
Assim foram expostos os cartazes com poesias, os desenhos, os diferentes causas contados
• pelos pais e avós.

Resultados alcançados
A experiência do Ateliê na Escola Stellina Valmont foi bem interessante, porque podíamos
observar o interesse de pais, mães e filhos ao se depararem com seus próprios textos,
• enfim, uma produção deles. O contentamento dos pais e mães ficou registrado nos comentários
que seguem:
"Gostei do Ateliê porque trouxe alternativas de participação também dos
pais, e isso é muito bom'~
''Achei muito bom que as crianças conhecessem a história do bairro, por
meio da atividade do ateliê. Gostei muito desse encontro.
11

"Este encontro foi muito especial porque estamos aprendendo coisas
novas. Estou muito feliz em participar da pesquisa sobre alimentação
alternativa.
11

"Estou achando muito legal aprender algumas coisas dessa forma. Eu não
sabia que a escola poderia trabalhar dessa forma. Fiquei satisfeita com os
trabalhos dos alunos e dos professores.
11

"É muito bom partilhar com as pessoas sobre a importância dos
alimentos. O que eu sabia, eu passei e o que eu não sabia, eu aprendi.
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11

As professoras também mostraram o contentamento pela realização da atividade,
tanto que se lançaram ao desafio de continuá-la, sistematizando todos os textos construídos
para o Ateliê em um caderno que poderá ser utilizado, entre outras coisas, como um
instrumento a mais de leitura na escola. Sobre o caderno, assim dizem as professoras:
O processo de letramento em nossa escola vem, há três anos, apresentando observável e
concreta evolução. Essa mudança no cotidiano de leitura e escrita recebe substancial
colaboração do Projeto Sócio Educacional Integrado - PROSEI, através do grupo "Letramento
na Escola".

O Caderno do Ateliê de leitura: uma construção dos alunos, pais e mães, .
professores(as) da Escola Stellina Valmont, é uma sistematização em que registramos
nossas ações educativas tentando mobilizar a comunidade escolar em prol da pesquisa sobre
alimentação alternativa, lendas e gírias do bairro, plantas que curam e ervas medicinais.
Tudo isso com a participação ativa das crianças e seus responsáveis que coletaram o mate- •
rial e trouxeram para a escola aquilo que consideraram mais significativo para realizar a •
atividade.
Todos os que se envolveram com essa pesquisa foram muito dedicados em mostrar os •
resultados no Ateliê de Leitura e, sobretudo, oportunizar às crianças o contato com a pesquisa,
despertando sua curiosidade em conhecer e investigar conteúdos tão presentes no seu •
cotidiano. Alguns resultados daquilo que foi investigado sobre as temáticas, apresentamos a •
seguir:

1. Sobre Alimentação Alternativa
a)Arroz Nutritivo:
Ingredientes: 1 xícara de casca de jerimum, casca de chuchu, talos de couve e talos de
cariru; 2 xícaras de arroz; sal, cebola, óleo tomate a gosto.
Modo de preparo: frite a cebola no óleo quente/ acrescente o arroz (previamente lavado •
e escorrido) / adicione as cascas e os talos e deixe fritar / coloque água fervente e sal /
tampe e deixe cozinhar/ no final, quando desligar o fogo, coloque o cheiro verde e o tomate
bem picadinhos/ com um garfo, envolva todo o arroz no cheiro verde e tomate / tampe a •
panela. O arroz supernutritivo está pronto para ser servido.
b)Leite Condensado Caseiro:
Ingredientes: 1 copo (médio) de açúcar; 1/2 copo (americano) de leite em pó; 112 copo
(americano) de água morna.
Modo de preparo: Misture bem os três ingredientes e bata no liquidificador. Quando formar •
um creme, a receita está pronta.

c) Pudim de Abóbora:
Ingredientes: leite condensado caseiro; 04 ovos; 1 xícara de abóbora cozida e amassada;

• 1 colher de fubá torrado.
Modo de preparo: caramelize uma forma/ bata junto todos os ingredientes e cozinhe em
• banho-maria.
d) Bolo de Banana:
. Ingredientes: 6 bananas; 1 colher (sopa) de fermento; 3 ovos; 1 xícara (chá) de açúcar; 2

• xícaras de maisena e 1 xícara de leite.
Modo de preparo: bata a margarina, o açúcar e as gemas / coloque alternadamente a
farinha peneirada, a maisena, o fermento, o leite e, por último, as claras em neve/ unte uma
assadeira, forrando-a com fatias de banana/ acrescente açúcar e canela em pó (a gosto)/
coloque a massa na assadeira e leve ao forno para assar.
e) Bolo Fácil
Ingredientes: 4 cascas de bananas; 3 xícaras de açúcar; 2 xícaras de leite; 2 colheres

(sopa) de manteiga; 3 xícaras de farinha de rosca; 1 colher (sopa) de fermento em pó e 3
claras.
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador/ misture em seguida a farinha de rosca com
• fermento em pó e as claras de neve/ despeje na forma untada e coloque no forno por 15
• minutos.
f)Farofa de Picadinho de Soja
· Ingredientes: 4 xícaras de picadinho de soja; alho e sal a gosto.
Modo de preparo: esquente o óleo e o alho/ coloque, aos poucos, o picadinho de soja e vá

• envolvendo-o no óleo. Acrescente sal.
g) Paçoca de Semente de Jerimum
Ingredientes: sementes de jerimum, farinha de mandioca e açúcar a gosto.
. Modo de preparo: lave e seque muito bem as sementes de jerimum / em uma panela,

coloque-as no forno para torrar/ quando estiverem douradas, acrescente a farinha/ bata no
liquidificador/ quando estiver tudo bem batido, coloque em uma vasilha, acrescente o açúcar
• a gosto e pode servir.
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h) Banana Frita

Corte em rodelas as bananas/ passe-as na calda de ovo batido em neve juntamente com as •
gemas/ Passe a farinha de rosca e, em seguida, frite-as com óleo bem quente para não
grudar.
i) Multimistura
Ingredientes: farelo de trigo/ farelo de arroz/ fubá /casca de ovo/ folha de macaxeira /

•

sementes de girassol / amendoim / sementes de abóbora / gergelim.
Modo de usar: para crianças de Oa 6 meses -7 1 colher de café; para crianças de 7 meses
a 10 anos -7 1 colher de chá; para crianças de 11 anos em diante -7 1 colher de sopa 3
vezes ao dia.

2. Sucos Variados
a) Suco de Couve e Laranja
Ingredientes: 3 laranjas médias cortadas com toda a casca (lavar a laranja com água e

sabão); 3 folhas de couve (lavadas); 3 litros de água filtrada ou mineral.
Modo de preparo: bata no liquidificador as laranjas, as couves e água. Adicione açúcar a
gosto.
b) Suco de Casca de Abacaxi

Lave bem o abacaxi antes de cortar/ pegue as cascas e bata-as no liquidificador com
água/ coe e acrescente açúcar à gosto.
c) Suco de Casca de Lima

Coloque as cascas de molho previamente lavadas por 24 horas na geladeira/ escorra a água •
e bata no liquidificador com açúcar/ coe e está pronto!

3. Ervas Medicinais
Mastruz - Indicações: Bronquite/ Diarréia/ Tuberculose.
Malva - Indicações: Dor de garganta/ Inchação/ Mau hálito.
Eucalipto - Indicações: Asma/ Catapora/ Sinusite.
Capim Santo - Indicações: Calmante/ Gastrite/ Queda de Cabelo.
Canela - Indicações: Catarro no peito/ Fraqueza / Rouquidão.
Alfavaca ou Manjericão - Indicações: Cansaço/ Dores de garganta /fraqueza dos nervos.
Alecrim - Indicações: Rouquidão/ Asma/ Má digestão.
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· 4. Ervas que Curam
Boldo: é um excelente tônico estomacal, regulador das funções digestivas e do

metabolismo do fígado, diurético, favorece a secreção da bílis. Combate: azia, má digestão,
empachamento, gases, intoxicação alimentar. O preparo é em forma de chá.
Alecrim: é usado no combate da anemia, cansaço mental e físico. Preparo em forma de

chá.
Mastruz: possui propriedade antibacteriana, cicatrizante, vermífuga. Combate tosses e
gastrite. Preparo em forma de chá.
Erva-cidreira: auxilia no tratamento da pressão alta, é usada como calmante do sistema

nervoso. Preparo em forma de chá.
Canela: calmante e atua como estimulante digestivo. Preparo em forma de chá.

· 5. As Lendas da Terra Firme (contada pelos alunos)
"A Velha que vira Porco"

• "Na rua onde morávamos, havia uma velha que não falava com ninguém. Quando chegava
• a noite, a velha virava uma porca e entrava no quintal das pessoas. Um dia, os moradores
da minha rua resolveram ficar uma noite acordados para pegar a velha que virava bicho,
• mas não conseguiram. Uma certa noite, perto de casa, tinha uma mulher que virava porco
• e todo mundo já viu ela virar porco. Ela tinha um filho que não tinha olho. Perdeu o olho
• do susto que levou quando viu a mãe transformando-se, seu olho pulou no olho dela, todo
• deformado'~
"O Homem do Carrinho de Mingau"

• ·~ minha bisavó me contou que no bairro da Terra Firme, em 1940, na rua onde ela mora
até hoje, tinha um homem que vendia mingau em um carrinho de madeira com uma
• lamparina. Ele passava toda noite gritando: "mingau! mingau!'~ O tempo passou e o tal
• homem morreu. E esse homem ficou fazendo visagem na rua a partir das 23h. Levou
• muitos anos e muita gente da rua ainda ouve os gritos e os ruídos do carro de madeira do
• velho'~
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"O Homem do Quintal"

"Em 1975, o bairro da Terra Firme era uma área de igapó que só servia para bandidos.
Foi daí então que meu avô se reuniu com um grupo de amigos e resolveu invadir a área
que hoje nós conhecemos como bairro da Terra Firme.
Um dia, meu avô estava limpando o quintal de sua casa, quando correu para dentro e
ficou observando pela brecha da porta, quando viu um homem correndo. Ele saiu para ver
o que o homem queria no seu quintal. Aproximou-se, viu o homem caído no chão morto.
Tratava-se de um ladrão.

•

Com o passar do tempo, a Terra Firme foi crescendo e mais moradores foram chegando.
Um belo dia, meu avô estava varrendo seu quintal, como de costume, e de longe avistou
um homem alto, forte, moreno, de cabeça baixa. Meu avô foi até ele para perguntar o que •
ele estava fazendo no seu quintal e, misteriosamente, o homem desapareceu.
Daí em diante, ele aparecia freqüentemente nas noites. Os moradores resolveram rezar
uma missa para esse homem e, desde então, ele nunca mais apareceu."

6. Gírias da Terra Firme
Segundo levantamento feito pelas crianças, na família e nas ruas do bairro, as mais
freqüentes são:
Guere-guere: burra, idiota
Birra: cigarro
Bagulho: maconha
Ferro: arma
Sair batido: botar mais velocidade
Gaiato: engraçado
Pegar o beco: ir embora
De rocha: de verdade
Não vacilar. não fazer nada de errado
Cagüeta: fuxiqueiro
Leproso: doido
Estar na liga/noiado: estar entorpecido
Vai cascando: vai saindo
Potchó: ovo de galinha

Frases com Gírias:
Formal: Mãe, já está pronto o jantar?
Gíria: Hei coroa, já tá pronto o rango?
Formal: Mãe, a senhora já fritou os ovos?
Gíria: Coroa, já tá frita a bandeira do Japão? •
Formal: Você não está prestando atenção!
Gíria: Tu tás viajando na maionese!
Formal: Esta comida está muito gostosa.
Gíria: Esse rango tá de rachá.
Formal: Esse brinquedo é legal.
Gíria: Esse brinquedo é bacana.
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ATELIE DA ESCOLA MUNICIPAL SOLERNO MOREIRA
Maria Natalina Mendes - formadora
Luciano da Conceição - monitor
Maria Celeste Farias - monitora
A proposta do Ateliê de leitura da Escola
Solemo Moreira surgiu como resultado
dos momentos de discussão com os
professores nas reuniões na Hora
Pedagógica (HP).
Com o entusiasmo que contagiava os
educadores, construímos a proposta
juntamente com os alunos, pais e mães e
acordamos que, na segunda quinzena de
agosto, apresentaríamos todas as nossas
produções no Ateliê de Leitura. A
apresentação foi realizada no final do mês
previsto, nos turnos da manhã,
intermediário e à tarde.
Crianças , professores e monitores
organizaram os trabalhos para exposição
que seguiu tendo a participação de pais,
mães e outras pessoas da comunidade
Na apresentação do Ateliê de Leitura,
• foram produzidas pelos alunos, poesias, dramatização, músicas que retratavam o movimento
em torno da leitura e da escrita vivido por estudantes. Os alunos, ainda que timidamente,
apresentavam-se ora declamando poesias, ora cantando, ou ainda lendo histórias para outras
crianças, ou lendo suas próprias produções para explicar do que se tratava aos visitantes do
" Ateliê
No decorrer do percurso de construção do Ateliê um caminho metodológico foi se
construindo como peça importante: o resgate da narrativa oral como antecessora da expressão
escrita. As crianças contavam as histórias como verdadeiras "narradoras itinerantes" que
são e, só depois de várias discussões, escreviam os textos nos cadernos, nos cartazes . Isso
• foi importante, porque comumente a oralidade não é percebida como um elemento que
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merece ser ensinado ou ainda, como
uma prática de letramento.
Insistimos nesse trabalho por
acreditar que nas ações ditas "menores"
fluem
grandiosos
trabalhos,
principalmente se os destinatários são
educandos e educadores. Nesse
sentido, para nós ( formadora e
monitores) fica claro que o trabalho
pedagógico na escola nunca deve ser
produzido de forma isolada, já que as
práticas de cada dia são resultantes de
inúmeras interações contando com a
participação de diferenciados sujeitos
que individual e coletivamente produzem
novos conhecimentos.
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ATELIÊ DA ESCOLA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DA TERRA FIRME
Maria do Socorro Moura - formadora
Gardênia Viana - monitora
Charles Alves - monitor
O projeto de Ateliê de leitura da Escola da
Associação de Moradores da Terra firme foi
construído em nossos encontros de formação
com os professores e em reuniões com os pais.
A primeira questão foi discutir o que seria o
Ateliê, os seus objetivos e como se efetivaria
a operacionalização. Todos tiravam dúvidas,
partilhavam as alegrias e as dificuldades que
poderiam encontrar. As sugestões foram
muitas e dentre elas pudemos definir alguns
pontos básicos para a construção do nosso
projeto:
1. Objetivos

• Socializar entre as professoras e com os pais as atividades desenvolvidas com os alunos
na escola
• •

Criar um ambiente de partilha entre os pais, mães e a escola

• • Divulgar as atividades do projeto Letramento na Escola
• •

Vivenciar atividades pedagógicas dos usos sociais da leitura e da escrita

2. Envolvidos:

Pais, mães, professores, crianças, diretor, servidores

· 3- Metodologia:
• Em reuniões decidimos fazer um Ateliê diversificado em que tivéssemos o maior número
possível de contato com diferentes tipologias textuais e diferentes formas de linguagem.
Resolvemos transformar as salas de aula em espaços-ambientes para que todos pudessem
circular por elas e participar das atividades. Tivemos então diferentes espaços:

•

sala de vídeo

•

sala do varal da poesia, leitura e ilustração de poemas

•

contação de histórias

•

"causas" e lendas

•

desenho, pintura, recorte colagem

•

dramatizações

•

círculo de leitura

•

confecção de cartazes
correio da amizade

O Ateliê de leitura da Escola Associação de Moradores da Terra Firme, assim como os
demais Ateliês, mobilizou as pessoas envolvidas em torno da leitura e da escrita uma vez
que as atividades propostas - contatos por telefone, carta-convite, confecção de folder,
elaboração de faixa para divulgação - entre outras atividades, exigiram que práticas de uso •
da escrita fossem vivenciadas e transformadas em estratégias eficazes para a efetivação do
Ateliê.

11

ATELIÊ DA ESCOLA MUNICIPAL ÉDSON LUÍS
Sílvia Cristina Israel - formadora
Hilda Karina Lobato - monitora
Vitorina Santos - monitora

•
•
•
•
•

O Ateliê de leitura da Escola Edson Luís foi desenvolvido no período de agosto a outubro de
2004 e teve como principais motivações revelar as experiências de letramento vivenciadas
na escola e ampliar o processo de troca de conhecimentos entre todos aqueles que vêm se
empenhando em fazer o melhor pela formação do homem/mulher criativo(a) e crítico(a)
capaz de dialogar com diferentes linguagens enriquecendo-se pela diversidade cultural
oportunizada na troca de conhecimentos e saberes.

Ao pensar no Ateliê envolvemos toda a comunidade escolar - pais, alunos, professores,
administração, servidores e abrimos espaço para o deleite da criação, da recriação, da
• poesia, do lúdico, apresentando o "fazer pedagógico sem mistério", em que o educador,
• professor, professora, com humildade e coragem estabelece com a comunidade um diálogo
• de si próprio, de seu projeto de trabalho, conquistando parceiros no grande "jogo de construir
conhecimento".
•
•
•
•

A proposta do Ateliê era a de socializar com a comunidade tudo o que fosse possível
demonstrar sobre o já vivido com as crianças no ambiente escolar e, ao mesmo tempo,
envolver a família, convidando-a a participar, transportar-se para a sala de aula, coletivizando
as atividades, ou seja, envolvendo os responsáveis pelas crianças no trabalho realizado pela
escola.
Assim como num ateliê, onde um artista
experimenta/vivencia diferentes ciclos na
produção de sua obra de arte, e em cada ciclo
sua obra vai ganhando cor, textura, forma,
conteúdo e estilo, o Ateliê de leitura da Escola
Edson Luís apresentou-se como um espaço de
expressão do processo produtivo de
professores, pais e alunos que aos poucos foi
ganhando forma, cor, textura, estilo. O Ateliê
de leitura configurou-se portanto num espaço
de expressão de diferentes linguagens que
devem ser vivenciadas na escola na perspectiva
de ampliação do repertório cultural de alunos e
professores.
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Ao promover contato com outras formas
de linguagem, o Ateliê ampliou as
possibilidades de expressão dos diferentes
sujeitos que transitam por ela, ao mesmo
tempo em que oportunizou a inserção
desses sujeitos em outros espaços
culturais, reconhecendo os processos de
letramento como caminhos possíveis de
promover mudanças no horizonte cultural
de professores, alunos e da própria
comunidade onde a escola está inserida .

Participação das mães nos ateliês
de leitura (ao lado). Na ocasião a
mãe de um aluno experimentou
pela primeira vez o uso do
computador (abaixo)
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Produção de um texto coletivo pelas professoras da Escola
Edson Luis: "Um canto novo: a Iara nas águas do rio Tucunduba"
Contam os índios que nas águas do rio Amazonas vive uma linda jovem de longos cabelos
• negros e olhos cor de mel. Ela se chama Iara, a rainha das águas.
Um certo dia a rainha das águas resolveu conhecer todos os rios do Brasil, viajou por
vários lugares e ficou muito triste com as coisas que viu.
Uma certa manhã, Iara chegou nas águas do rio Tucunduba e ficou confusa com o que viu:
: um rio sujo, mal cheiroso, com ruas paralelas e muitas casas em seu entorno. Iara ficou a
pensar o que haveria acontecido com a escuridão natural das águas, com os peixes que
serviam de alimento para as pessoas que ali iam pescar; com os pássaros que cantavam
tranqüilos nos galhos das árvores. Ficou imaginando o que teria acontecido com aquele
• lugar! De repente um garoto que ali próximo brincava percebeu as dúvidas de Iara e explicou
o que havia acontecido.
O menino contou que o homem achou aquele lugar bom para morar e lá construiu sua
• casa, mas ele não soube tomar conta e então outros homens vieram e também não souberam
• cuidar do lugar. Jogavam lixo, derrubavam árvores, mataram os peixes, os pássaros e outros
• animais, e o rio coberto de lixo, morreu.
Mas as pessoas sofreram com isso porque começavam a ficar doentes com a água poluída.
• Quando chovia muito o rio transbordava devido ao lixo acumulado em suas margens.
Até que um dia um caboclo daqui da região que valoriza o meio ambiente, começou uma
campanha para revitalizar o rio. Mandou pavimentar a rua paralela e todo área do seu
entorno e o que é mais importante: iniciou uma campanha de limpeza do rio com a participação
de toda a comunidade.
A Iara, que estava triste com tudo o que já tinha visto, ficou muito animada com tudo o
que ouviu do garoto. O rio voltaria a ser limpo e cheio de vida, os peixes voltariam a enfeitar
• suas águas, os pássaros viriam novamente cantar tranqüilos nos galhos das árvores e tudo
voltaria a ser lindo como antes, embora um pouco modificado pelas transformações do
• progresso.
A rainha das águas prometeu ao garoto voltar daqui a dez anos para apreciar e compartilhar
com seus amigos das águas a beleza natural do rio Tucunduba.
E assim encerrou a sua viagem. Ela ficou contente e otimista, pois sabia que embora
• existam pessoas que destroem a natureza, existem também pessoas capazes de protegê-la
• e preservá-la.
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ATELIÊ DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE AMAZÔNIA
Heloísa Helena Canali - formadora •
Lady Ândrea da Cruz - monitora
Vitorina Santos - monitora
A paz está dentro de nós. Ou então não existe. Se é no espírito
dos homens que começam as guerras, então, como disse Robert
Muller em 1989, "é nas escolas da Terra que se moldará a nova
consciência, capaz de por um termo a toda violência."
(Pierre Weil)
O Ateliê da Escola Parque Amazônia teve sua origem a partir das discussões
na escola sobre o tema gerador. No decorrer das discussões, o grupo decidiu
elaborar projetos acerca de um assunto que sobressaía a todas as reuniões
de professores e de pais e mães - a questão da violência a partir de uma fala
significativa "A violência é grande demais, as gangues invadem a
qualquer hora, nos finais de semana tem até morte." Como fazer, então,
para abordar esse assunto? A decisão foi a de tratá-lo por uma via contrária,
a via da paz. Abordar a violência falando e vivenciando situações de paz. Paz
consigo mesmo, com os pares, com a família.
Diante da realidade e necessidade dos professores, optamos pelo presente tema para
iniciar um processo de construção de paz no ambiente escolar, considerando todos os seus •
sujeitos. Entendemos a conquista da paz como uma ação educativa global que deve se
concretizar mediante uma ampla reconceituação de educação focalizada na paz total, •
entendendo-a através de um conceito pluridimensional que
deve ser o centro das reflexões dos educadores sobre o
futuro.
O projeto de ensino A Paz se Constrói (também) na Escola
é um instrumento de trabalho, de luta, de apelo à tolerância
e ao pluralismo, aqui entendidos como a descoberta da
beleza na diferença.
Temos a clareza de que estamos diante de uma situação
ideal de paz. É exatamente por isso que nos sentimos
convocados a contribuir para a realização da paz que
ansiamos, buscando sensibilizar professores, alunos, pais
e/ou responsáveis, pessoal administrativo e de apoio, de
que é muito mais humano crescer e amadurecer em situação
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• de paz; descondicionar as crianças do espírito de competição e ódio que vemos expressos no
trânsito e nas torcidas esportivas e atualmente, nas competições políticas; mostrar-lhes que
a cooperação, a solidariedade é possível em casa e na escola, muito mais naturalmente do
que o conflito.
A proposta desenvolveu-se por meio de sub-projetos sob diferentes temas, explorando as
• habilidades orais, leitoras e escritoras dos alunos e professores e pais. Buscamos também
• um diálogo interdisciplinar, uma vez que a leitura e a escrita foram tratadas como sendo de
• responsabilidade de todas as áreas do conhecimento.
Esse foi o desafio a que o grupo de professores, alunos, pais e mães se propuseram .
• Como resultado do processo de discussões em sala, em reuniões, planejamentos e pesquisas
• surgiu o Ateliê" A paz se constrói também na escola".

Desenvolvimento da proposta de Ateliê
A proposta de Ateliê envolveu todos os professores das séries iniciais, Educação Infantil,
: juntamente com os professores de outras áreas .
• O desenvolvimento da temática ocorreu em três momentos:

A construção da Paz - do indivíduo na relação consigo
É na infância que se desperta a percepção do indivíduo que somos, que a visão do mundo
• toma forma e que se aprende a lidar com as frustrações e o conflito.É também nesse período
• que, como personalidade em formação, a criança é extremamente maleável, suscetível às
influências externas, absorve os estímulos do ambiente de forma intensa, portanto, o que
vem de fora passa a fazer parte do seu íntimo.
O Preâmbulo do Ato Constitutivo da Unesco - documento que trata sobre o ideal de educação
• para a paz - nos diz que "As guerras nascem no espírito dos homens, e é nele, primeiramente
que devem ser erguidas as defesas da paz."
Parece estar claro por que então trabalhar sentimentos, formação de hábitos, conceitos e
• atitudes que levem à construção da paz já na infância. Em contrapartida às guerras que
• nascem no espírito dos homens, a paz também começa em cada indivíduo, emerge do íntimo
e normalmente se manifesta pela forma como a pessoa se sente a respeito de si mesma, ou
• seja, o grau de auto-estima que cada um possui influencia positiva ou negativamente as suas
ações, interações e reações.
Baseados nesse entendimento, priorizamos trabalhar com as crianças na perspectiva de
• valorização de sua individualidade, habilidades e particularidades que as contituem um ser
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único e original. Reconhecê-las como indivíduo íntegro, perfeito, responsável, produtivo e •
capaz de realizações na interação consigo, com o outro e com o ambiente a sua volta.
A construção da Paz - nas relações interpessoais entre os sujeitos que fazem a Escola.

Entendemos a escola como agência que deve contribuir na promoção da coesão social, da
mobilidade humana e da aprendizagem da vida em comunidade. Por isso não se pode mais
priorizar as atividades de ensino dirigidas exclusivamente às funções intelectuais e sensoriais. •
É necessário optar por um trabalho de educação que possa transformar a vida humana,
ultrapassando-se a coexistência e alcançando-se a convivência, já que esta é pressuposto •
para a existência da paz.
O educador Victor Garcia-Hoz, em consonância com documentos da Unesco sobre a
educação para a paz, lembra que o ideal de pacificação deve focalizar, holísticamente:
a)

a paz pessoal ou interior,

b)

a paz interpessoal nas relações próximas,

c)

a paz social em sentido mais amplo,

d)

a paz internacional,

e)

a paz universal.

O enunciado de Garcia-Hoz nos fez pensar sobre as relações entre os sujeitos que fazem
a escola, considerando ainda que todos aqueles que nela atuam devem assumir a postura de
educadores, demonstrando atitudes de respeito, de diálogo, agindo com tolerância, embora
com firmeza, mas com afetividade e solidariedade para que cada um/uma sinta-se acolhida. :
O desafio para os educadores é fazer ou ser aquilo que
se ensina, uma vez que o exemplo que produzimos diante
da criança fala mais alto do que as palavras sobre o que
realmente sentimos ou pensamos.
A construção da Paz - na relação escola e família.

A família, como um dos grupos sociais que compõem o
cenário escolar, exerce grande influência no desenvolvimento
psicológico e social da criança. É, portanto, no meio familiar que se aprende muito dos valores e práticas que se
realizam posteriormente.

~

TI

A educação é muito freqüentemente
concebida se forma fragmentária, dividida e
deformada, em que duas funções distintas são
observadas: à escola cabe o ensino dirigido
às funções intelectuais e sensoriais dos alunos
através do acúmulo de conhecimentos e
à família,
formação de opiniões;
paralelamente, cabe ocupar-se do caráter,
sentimentos e emoções, hábitos e atitudes
interiores.
Resulta daí uma cisão entre pensamento,
opinião e atitudes racionais formados pela
escola, e hábitos e comportamentos formados
~---~~~~~~ pela família. No entanto, pais e mães poderão
r-~~-~~~~J ser agentes auxiliares dos professores no
desenvolvimento de uma proposta de educação
mais convergente, integralizadora e coerente.
Acreditamos que a realização de atividades pedagógicas com os pais e/ou responsáveis,
• no sentido de promover a conscientização da necessidade de cultivar-se a paz em família à semelhança do que se pretende com os alunos - deverá ser positiva para as relações que
• se estabelecem entre seus membros e que, a longo prazo, poderá modificar significativamente
• as relações entre pais e filhos como também entre família e escola, tornando-se os pais
• verdadeiros auxiliares da escola.
Desta feita, a solidariedade e um novo espírito comunitário podem surgir naturalmente,
pois como agências básicas de socialização podem reassumir o seu papel na implantação de
alicerces duradouros da sociedade do futuro.
A proposta didática teve como fundamento o letramento de alunos, professores e pais,
fortalecendo o processo de leiturização que já vem se desenvolvendo desde o início do
• Projeto Letramento na Escola.
. Parceiros:
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•

Professores e alunos de Ciclos II

•

pais e/ou responsáveis da Escola Parque Amazônia.

Objetivos
•

Contribuir para o desenvolvimento das competências leitora e escritora de •
professores e alunos.

•

Refletir sobre a necessidade do estabelecimento de uma cultura da paz e o
compromisso com a não violência.

•

Promover a auto-estima, o respeito pelos outros e a efetiva comunicação.

•

Transformar o ambiente de sala de aula em espaço de engajamento das
crianças no processo de pacificação.

•

Reconhecer a importância do respeito aos direitos humanos na construção •
da paz.

Metodologia
As atividades de construção e/ou releitura de concepções e realidades estabelecidas na •
cultura da violência deverão percorrer uma abordagem ampla, enfocando as três dimensões •
já referidas na apresentação, envolvendo os atores que compõem o ambiente escolar:
professores, alunos e família. Para tanto serão utilizados recursos pedagógicos como: oficinas,
seminário, sessões de vídeos, visitas a instituições de caráter assistencial, atividades de •
harmonização e outros. Quanto ao desenvolvimento da leitura e escrita: a música, as
brincadeiras cantadas, entrevista, pesquisa, murais, varais, textos em prosa (parábolas,
biografias, pesquisas ... ) e em versos, dramatizações ...
Serão desenvolvidas para os ciclos I e II projetos de ensino que darão forma à metodologia
descrita acima.

Avaliação
Ao longo do Projeto acompanhou-se os efeitos através dos registros orais dos professores •
nas HP's, o desenvolvimento das relações entre professores, alunos, pais envolvidos nos •
mesmos, bem como a qualidade de suas ações no ambiente escolar. Serão considerados os •
avanços em seus procedimentos e atitudes, as mudanças de comportamentos e relacionamento
(de um modo geral) nas relações de convivências, no interesse em desenvolver as atividades
escolares produtivas, e na ampliação do grau de afetividade, fraternidade, cooperação e
alegria.
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CONSIDERAÇOES FINAIS
O processo de transformação é cotidiano e diz respeito a múltiplas
frentes, que não são vividas como uma preparação para ... Nós as
produzimos e nelas nos produzimos, conscientes ou não desse processo,
mediadas por múltiplos outros, anônimos ou reconhecidos, em
aproximação e confronto com eles, conformando-nos e resistindo às
condições sociais de produção em que existimos.
( FONTANA, 2000)

. Sobre travessias e aprendizagens.
Quando iniciamos o PROSEI em 1999, o primeiro plano de trabalho da Formação Continuada
• apontava para a valorização dos saberes dos professores. Falar de saberes naquele momento
significava muito mais estar sintonizado com os discursos autorizados daquele final de século
do que propriamente uma inversão epistemológica nos processos de formação de professores.
Ementários formulados segundo as concepções dos formadores e seus estágios de
conhecimento, cadernos de textos devidamente seqüenciados ... respostas para perguntas
que os professores nunca fizeram.
•
•
•
•
•
•
•

Nessa nossa travessia, aprendemos que assim como os professores, os formadores 24 de
professores também são herdeiros do seu tempo. Eles foram formados sob a égide de
certas tradições e consensos, por isso também são resultados das suas contingências históricas
e culturais. Cada um de nós, a seu tempo, viveu a sua formação inicial e continuada
perfeitamente sintonizada com uma lógica de racionalidade que concebe o conhecimento
científico como conhecimento capaz de nos libertar do senso comum e do aprisionamento
das nossas práticas. Por isso, frente à tarefa de formar professores, se sobrepõe às teorias
a nossa síntese histórica: professores precisam de ciência; quanto mais conhecimento eles
tiverem, melhores professores serão.
A nosso ver, não há mérito maior nem menor entre os processos de formação que visam
compreender a história de vida dos professores ou o pensamento do professor daqueles que
visam incidir sobre a prática. Investigar a história de vida dos professores, ou seja, as

Como coordenadores do Prosei, nos colocamos também na condição de formadores, na medida em que
participamos diretamente da construção de percursos de formação que afetam a vida das escolas e de
• seus professores.
•
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influências formais, informais e institucionais pelas quais eles foram se constituindo como
pessoas e como profissionais, é fundamental para compreendermos como ele pensa, age e
reage, como também para orientar o processo de desenvolvimento profissional, que exige
incidência sobre a prática, se compreendermos que a escola não muda se não mudam as
suas práticas educativas. "O conceito desenvolvimento profissional dos professores pressupõe
uma valorização dos aspectos contextuais, organizativos e orientados para a mudança"
(RUDDUCK, 1987 apud GARCÍA, 1995, p. 55). Do ponto de vista da educação escolar,
desenvolver processos orientados para a mudança pressupõe situar o ensino no bojo das
mudanças culturais que a escola precisa promover.

•

•
•
•

Situar a prática como elemento de análise e reflexão do professor, tendo em vista promover
mudanças no trabalho docente, é uma muito mais do que uma exigência teórica
contemporânea, ou um deleite intelectual; do vigor desse processo depende a instauração
de práticas pedagógicas nas escolas, em particular, nas escolas localizadas nas periferias
urbanas, que permitam às crianças participar da cultura escolar, e de modo especial, da
cultura escrita, com condições mais ampliadas de possibilidade de sucesso do que aquelas •
reveladas no início do projeto Letramento. Por força de ofício, devemos reconhecer que os •
professores não podem responder por processos de exclusão que estão na base da estrutura
da sociedade. Contudo, praticar a luta social e cultural é rejeitar qualquer forma de
domesticação do tempo e da história humana, a favor da compreensão que existem tarefas
pedagógicas possíveis que a escola precisa realizar.
A idéia de itinerário de formação como uma viagem aberta, comporta a idéia que os
pontos de chegada podem ser diferentes dos pontos de partida. Muitas rupturas vão sendo
produzidas impulsionadas pelo próprio movimento contraditório da realidade, que nos empurra •
para rotas não previstas, que pelo conhecimento e pensamento bem formulados. Como no •
plano do pensamento (ciência) nem sempre as nossas apostas iniciais recapitulam os nossos •
achados, também no plano da prática afirmar ou negar idéias é inerente à própria caminhada.
A única condição é não perder a predisposição para afrontar a própria realidade e para se
renovar.
Sabemos que nenhum projeto de formação traz consigo o certificado de garantia de sucesso,
isso porque "a formação é uma realidade que 'escapa' de certa maneira aos formadores,
porque é fundamentalmente introdeterminada" (MOITA, 1995, p. 113). Ou seja, formação
implica encontro de pessoas que agem, reagem ao jogo das influências educativas de modos
distintos e singulares, daí a sua indeterminação. Contudo, somos constituídos por uma história
que também é coletiva, o que nos permite aprender com a experiência vivida, caso contrário,
não teríamos passado e nem futuro, apenas o presente, a nos exigir inventar a vida todos os
dias. É certo que não existem esquemas explicativos nos quais todas as pessoas caibam,
mas a propósito do que o projeto Letramento na Escola nos permitiu aprender, diríamos que
alguns aspectos concorreram para alterar a rotina e a falta de entusiasmo que os mapas

•
•
•

•
•
•

81

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

iniciais das escolas nos apontavam: 1) a presença permanente do formador na escola,
acompanhando o professor nas horas pedagógicas semanais; 2) a presença dos monitores,
professores em formação inicial, que permitiu aos professores participar de muitas das
discussões acadêmicas, e aos monitores, vivenciar o "choque de realidade" na medida em
que foram adentrando na vida dos professores e na realidade das escolas; 3) a relação
afetiva que se construiu entre as formadoras, os professores e os monitores; 4) a articulação
de diferentes procedimentos metodológicos: observação da sala de aula, análise de
documentos de trabalho dos professores, encontros sistemáticos com pequenos grupos de
professores, encontros com todos os professores nas horas pedagógicas coletivas, relatos
de experiência, leitura de textos, construção de materiais didáticos, elaboração e execução
de projetos didáticos e estudo de casos; 5) para além de dizer como deveria ser feito, fazer
junto, e validar esse fazer na prática concreta; 6) apoio material às iniciativas dos professores,
sem o qual os seus projetos não poderiam ser viabilizados; 7) adesão de pessoas dentro e
fora da escola, favorecendo a construção de projetos coletivos e interdisciplinares, como
síntese da soma de inteligências e vontades; 8) responsabilidade dos professores pelas
mudanças que desejavam promover, fazendo-se protagonistas dos projetos da escola; 9)
criação de espaços de expressão e manifestação dos professores, nos quais eles pudessem
falar dos seus projetos e de suas aprendizagens - os seminários de integração entre as
escolas denominados "A Escola Fala", foram fundamentais para elevar a auto-estima dos
professores e espraiar a esperança de uma escola melhor, com professores e alunos mais
felizes.
Em relação ao modelo inicial de formação que o PROSEI adotou, não é pertinente inclui-lo
nas fronteiras (pouco desafiadoras à compreensão da realidade) do certo ou errado. As
questões que tal modelo encerra é muito mais de cunho epistemológico do que moral. Por
isso, não é que cursos, oficinas, palestras, não sejam importantes como processos de difusão
de conhecimentos, quer na universidade quer em outros espaços culturais; esses processos
simplesmente não se mostraram válidos para desencadear uma mudança cultural nas escolas,
ao nosso ver (isso muito mais como aposta que como verdade categórica) porque esses
modos de acesso ao conhecimento não se mostraram capazes de lidar com a experiência
pessoal dos professores e com os contextos culturais e institucionais nos quais eles vão se
produzindo e produzindo o seu trabalho. Todo conhecimento, por mais revolucionário que
seja, mas pensado à margem desses contextos múltiplos de formação, está fadado a
permanecer nos livros ou no discurso intelectual assimilado nas trocas culturais, que apesar
de sinalizar para uma sintonia dos professores com as idéias do seu tempo, encontra-se
desprovido de interioridade e materialidade quando colocado em confronto com a dinâmica
da vida concreta que produzem e na qual são produzidos.

O vigor da formação centrada na escola não está na mudança de lugar (da universidade
para a escola) e nem tampouco nos processos metodológicos que instaura (processos
• semelhantes podem ser adotados em diferentes espaços de formação), mas está
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fundamentalmente na construção de uma sensibilidade para dialogar com os professores
como sujeitos de história, de cultura e de conhecimento, e de possibilitar oportunidades de
interação que desafiem aquilo que lhes é comum e conhecido, ajudando-os a construir
possibilidades de descoberta do extraordinário e do desconhecido. Todas as experiências de
letramento narradas nos capítulos II, III e IV desta obra, apontam para esse papel fundamental que a formação pode cumprir na vida dos professores.

•
•
•
•

O que foi produzido na vida das pessoas envolvidas no projeto, se deu na proporção do
seu consentimento e do seu investimento pessoal. O PROSEI foi apenas um parceiro na •
criação de estratégias, na revisão de conceitos e na criação de oportunidades para que esse •
sujeito chamado professor resgatasse a sua função de construtor de conhecimentos e de
novas práticas.
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Anexo 1
Percurso Formativo dos Professores
NUCLEO BÁSICO

1999 - 2000

Autonomia

e
Projeto Pedagógicos

2000 - 2001

Currículo,
Cultura,Ensino e
Sociedade

NÚCLEO ESPECÍFICO

2002 - 2003

2004

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

F.T.M.
Alfabetização

F.T.M
Alfabetização

Informática
Educativa

F.T.M

F.T.M.
Educação Física
Escolar

Letramento e
Alfabetização

2003 - 2004

Proj eto Letramento
na Escola

Teorias da
Aprendizagem
Projeto Educação
Ambiental

Educação Ambiental
Práticas Avalia tivas

Alfabetização
na EJA

F'.T.M. Ciê ncias
Naturai s e
Matemática

F.T.M.
Geografia

Produção de Identidade

O Núcleo Básico se constituiu de
um a parte comum de formação.
As atividades eram organizadas
na forma de minicursos e reunia,
por escola, todos os professores
envolvidos no processo de
formação .

F.T.M. Língua
Portuguesa

F.T.M. História

F.T.M. História
e Geografia

F.T.M.
Matemática

O Núcleo Específico enfatizou a
formação inicial dos professores, as
séries ou ciclos em q ue atuavam,
seus interesses específicos de
fonnação. As atividades eram
realizadas na Universidade,
também na fom13 de minicursos. A
exceção foi para o projeto
Letramento,

F.T.M. Língua
Portuguesa

F.T.M. (Fundamentos Teórico - Metodológicos)

ANEXO li
RELAÇÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS) QUE PARTICIPARAM DO PROJETO LETRAMENTO NA ESCOLA.

ESCOLA MUNICIPAL MARIA STELUNA VALMONT

Função

Nomes
l. Ana Cristina Costa Carvalho

Professora

2. Alcirlene do Socorro Costa Ferreira

Professora

3. Benigma Correa Vilhena

Professora

4. Celeste Maria da Silva Couto

Professora

5. Maria Celeste Pantoja Santos

Professora

6. Maria da Conceição Carvalho de Souza

Professora

7. Maria do Carmo de Souza

Professora

8. Maria do Perpetuo Socorro Ramos da Silva

Professora

9. Maria Silvia Leite Santos
10. Maria Sandra da Silva Costa
11. Maristela Costa de Araújo

Professora

12. Nazaré do socorro Fonseca Paes
13. Tereza Odete Bernardo Dias
14. Vera Lúcia Castelo Pereira
15. Vera Lúcia Sarmento dos Santos
16. Gleison Antônio Corrêa
17. Lady Ândrea Carvalho da Cruz

Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Monitor
Monitora

ESCOLA MUNICIPAL PARQUE AMAZÔNIA
Nomes
l. Alessandra Borges Gonçalves
2. Ana Socorro Silva Vasconcelos

3.
4.
5.
6.

Creuza Maria Pinheiro de Queiroz
Daise Lena Lima Paes
Dilson dos Santos Aires
Eunice do Socorro da Luz Maia

7. Fátima do Socorro Oliveira Morgado

Função
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
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8. lima Fernandes de Miranda
9. Iracilda Campos Veloso
• 10. Kátia de Jesus Freitas Tavares
11. Léa Corrêa de Almeida
• 12. Márcia dé Nazaré Monteiro Rezende
13. Maria de Fátima Martins da Silva
• 14. Maria de Fátima Soares Campos
15. Maria José Perdigão Barros

Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora

• 16. Maria Raimunda Dias de Sousa
17. Nara Cerli Alves Moraes

Professora
Professora

• 18. Rita das Graças Vasconcelos de Moura
• 19. Stela Dalva Souza da Silva
• 20. Vitorina do Socorro Matos Santos
21. Lady Andrea Carvalho

Professora
Professora
Monitora
Monitora

ESCOLA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA TERRA FIRME

. Nomes

•

•
•

•
•
•
•
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1. Alcidiva Cardoso do Nascimento
2. Ana Silva Costa
3. Antonia de Freitas Gonçalves
4. Aurea Pinheiro Pereira
5. Claudinte Caldas Coelho
6. Darciete da Anunciação Paes dos Santos
7. Deuzimar Filgueiras da Silva
8. Elenice de Castro Ferreira
9. Gleice Maria Barbosa de Paula
10. Iracema Santos Ferreira
11. Jane da Cruz Paula
12. Jaqueline de Fátima da Cruz Paula
13. Luiza Diniz Pinheiro
14. Marcidéia Nunes Santos
15. Marcilene Nunes Santos
16. Maria Cilene Barros

Função
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora

17. Míria Cardoso da Silva

Professora

18. Rosa Maria Santos Pinheiro

Professora

19. Sandra Odaléia Santos Brandão
20. Selma Regina Freitas do Nascimento

Professora
Professora

21. Silvana Tavares Barata

Professora

22. Sônia Angelica Moraes da Cruz

Professora

23. Suzana Monteiro da Rocha

Professora

24. Zelinda Maurila Lima Costa
25. Charles Alberto de Souza Alves

Professora
Monitor

26. Gardênia da Cunha Viana

Monitora

ESCOLA MUNIOPAL EDSON LUÍS

Nomes
1. Ana Lúcia Cunha de Oliveira
2. Ana Maria Gomes de Pinho
3. Aydê Cristina T. Rodrigues
4. Diva Roseli Silva Valente
5. Francisca Gomes Viégas
6. Ivoneide S. Guedes
7. Joana Darc N. Leão
8. Leonina Cardoso
9. Liege Valente Barata
10. Lilian dos Santos Chaves
11. Magali Nazaré Souza de Andrade
12. Maria Auxiliadora Brito de Souza
13. Maria de Fátima Ferreira Haase
14. Maria do Espírito Santo Danin Pinheiro
15. Maria Onezete M. Nascimento
16. Marilda do Socorro Barros de Andrade
17. Regiane da Silva Reinaldo
18. Hilda Karina da Silva Lobato
19. Vitorina do Socorro Matos Santos

Função
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Monitora
Monitora
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ESCOLA MUNICIPAL SOLERNO MOREIRA
Nomes

1. Ana Cláudia Santos Souza
2. Ana Suely Baena Melo
• 3. Dilena Suely Menezes Cruz
4. Janice da Cruz Paula
5. Liraci M. C. Pena
6. Maria Antonieta Guido da Silva
• 7. Maria Cleide R. Trindade
8. Maria da Conceição Carvalho Souza
• 9. Maria da Graça Costa de Andrade
10. Maria das Graças Maciel Soares
11. Maria de Lourdes P. Furtado
12. Maria de Nazaré Menezes Cruz
13. Maria de Nazaré S. Rocha
14. Maria do Socorro Amaral
• 15. Maria do Socorro Lira Santos dos Santos
16. Maria Helena Ferreira Andrade
17. Maria Madalena C. Coelho
• 18. Maria Odineia Cruz Magno
19. Marisioney Nascimento de Paula
20. Michelle Correa Ataide
• 21. Rosângela Maria Lima Vieira
• 22. Rosangela Miranda Batista
• 23. Simone da Silva Chaves
24. Luciano Nascimento da Conceição
25. Maria Celeste Gomes de Farias
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Função
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Professora
Monitor
Monitora
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